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Samosprávné rozdělení hlavního města Prahy  

 
 
Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu.  

Vnitřně se dělí na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí.  
 
Jednotlivé městské části jsou spravovány místně příslušnými zastupitelstvy v čele s 

radami a starosty. Volby do orgánů místní správy a samosprávy se konají každé čtyři roky 
a to tajnou volbou na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.  

 
 

 

  



Správní členění  (od 1. 7. 2001) 
 
 
Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou vydává Statut 

hlavního města Prahy, dochází od 1. 7. 2001 v oblasti výkonu přenesené působnosti k 
rozšíření počtu městských správních obvodů na celkový počet 22. Jednotlivé činnosti, 
které budou těmito městskými částmi vykonávány nejen na svém území, ale i na území 
jiných městských částí jsou upraveny v části A, B, C přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady použity z webových stránek Magistrátu hlavního města Prahy 
vyhláška ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 
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Slovo kronikářky 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
 

Doslalo se mi velké cti, státi se kronikářkou městské části Praha 14. Plně doufám, že se 
tohoto nelehkého úkolu zhostím k plné spokojenosti a ku prospěchu všech budoucích... 

Jsem rodilou Pražankou a své rodiště - hlavní město Prahu - miluji jako celek. Podle 
mého názoru neexistují zde žádné hranice, byť jedna z jejích severovýchodních součástí je 
mým svěřeným regionem. Praha jako celek nabízí pestrobarevnou mozaiku k poznávání, 
neboť je plná vzájemných protikladů i nekonečných zajímavostí, které mohu stále 
objevovat.  

Praha vždy představovala důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od 
pradávna má pověst jednoho z nejkrásnějších měst ve světě. Vždyť český kronikář Kosmas 
používá  pochvalného přívlastku Praga tocius Boemie domma (Praha vévodící celým 
Čechám) či jmenujme další Praga mater urbium (Praha matka měst), Praga caput regni 
(Praha hlava království), Praha zlatá a stověžatá, Perla měst, Praha srdce Evropy, 
Praha-Řím severu. Dokladem pravdivosti těchto slov jsou nekonečné zástupy turistů v 
centru města, jehož duchovní síla všechny tolik ohromuje a nabízí k poznání mnoho 
esoterických souvislostí nejen cizincům, ale i občanům České republiky. Stačí jen umět 
naslouchat její kráse a opravdovosti. Nezbytné je také porozumět národním významům i 
pojmům, ale především najít hrdost a lásku ke svému národu.  

Dějiny lidstva provází zrody, vzestupy a pády. Je v nich mnoho lásky, bolesti i naděje v 
lepší budoucnost. Život, zde na Zemi, je časem neustálého hledání i objevování sebe sama. 
Svět tvoří cosi nahoře i dole. Kdo věří, ten nalézá. Kdo věří v dobro a lásku, ten je šťasten. 
Pochopení „jistého“ řádu, logické návaznosti, i svých odvěkých a pomyslných „kořenů“ 
má své důležité opodstatnění. Snad stačí si uvědomit: Kdo jsme? Odkud a hlavně a kam 
kráčíme? A také že vše souvisí se vším. Historie provází každého z nás, každý jednotlivec je 
originálním a neopakovatelným zdrojem informací, které je nutné zaznamenat do pomyslné 
knihy lidstva...  

 
S úctou  
 
 
 
 
 

 
kronikářka Prahy 14 

  



  



  

    Městská část Praha 14  
 

ěstská část Praha 14 vznikla na základě usnesení Zastupitelstva hlavního 
města Prahy číslo 41/14 (ze dne 23. 6. 1994) místo bývalé městské části Praha-
Kyje spolu s částí území Hloubětína (východně od Průmyslové) - dříve pod 
správou Prahy 9 sídlící ve Vysočanech - s účinností od 18. listopadu 1994.  

MČ Praha 14 se nachází se na severovýchodním okraji Prahy. Území zahrnuje původní 
historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice i sídliště Černý Most I. a II.  

M 
Městská část je spravována zastupitelstvem, v čele radou a starostou. MČ a řídí se 
vnitřními předpisy (organizační řád s organizační strukturou, pracovní řád, kolektivní 
smlouva, etický kodex, spisová a skartační služba) vyplývajícími ze zákona 131/2000 Sb. - 
O hlavním městě Praze a Statutem hl. m. Prahy, či dalšími právními předpisy v platném 
znění. 

 
MČ Praha 14 je tvořena katastrálními územími: Černý Most (210 ha), Hloubětín (73 

% k. ú. východně od Průmyslové ulice - 375,6 ha), Kyje (569,5 ha), Hostavice (197,6 ha) s 
těmito hranicemi:  Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-
Hloubětín směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji 
Kbelské. Na křižovatce s Kolbenovu opouští k. h. a vede středem Kbelské, dále se lomí 
podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace 
spojující Poděbradskou a Kolbenovu, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až 
do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se 
lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje 
a dále po stávající hranici až k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k. h. 
Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále 
po k. h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po 
stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ 
Kbely-Vysočany-Hloubětín. 

 
 
Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 

  



  



 
 

Symbolika - znak a prapor  
 

 
 
Znak: Polcený štít. V pravé - červené polovině je stříbrná kvádrovaná hranolová věž se 
zlatou valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. V prvním patře je věž 
prolomená jedním, ve druhé a třetím čtyřmi románskými okny zmenšujícími se od prvního 
patra ke třetímu. V předsunuté ohradní zdi s vystupujícím portálem před věží jsou dřevěné 
dveře přirozené barvy, nad nimiž stojí na vrcholu zídky zlatý kříž. V levé - černé polovině 
je červený maltézský kříž a pod ním červená šestihrotá hvězda. 
 

    
 
Prapor: List praporu je podélně rozdělen na tři stejné pruhy - horní žlutý, prostřední černý 
a spodní červený. 
 
Symbolika: Městská část Praha 14 vznikla v roce 1994 spojením Městské části Praha-Kyje 
a Hloubětína, který do té doby spadal pod Prahu 9. Ani jedna z obou lokalit však neužívala 
v historii znaku, i když Městská část Praha-Kyje o jeho přijetí uvažovala už v letech 1992 a 
1993. Polcení znaku zdůrazňuje fakt, že Městská část Praha 14 sestává ze dvou bývalých 
obcí. Pravá polovina znaku představuje Kyje, které jsou v pramenech poprvé připomínány 
ve 13. století. Z pražského biskupa Jana II. (1227-1236) byl v Kyjích postaven kostel  
sv. Bartoloměje, jehož věž byla pojata do znaku jakožto nejvýznamnější symbol lokality. 
Levá polovina znaku náleží Hloubětínu, jenž se objevuje mezi vesnicemi, které věnovala 
roku 1233 královna Konstancie špitálskému bratrstvu. Bratrstvo se postupně přetvořilo 
v křižovnický řád, který roku 1252 potvrdil papež Inocenc IV. a dal mu znak s červeným 
křížem a červenou hvězdou v černém štítě. 

 
Místní zastupitelstvo přijalo tento znak usnesením č. 17/MZ/96 dne 30. ledna 1996 a 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ho schválilo usnesením č. 18/14 ze dne 6. června 1996. 
Parlamentem České republiky byl znak udělen 31. ledna 1997. 

  



 

  



   Historie a památky  
 
Městská část Praha 14 má přes 39 000 obyvatel, žijících na území, které 

zahrnuje původní historické obce Kyje, Hostavice, Hloubětín a sídliště Černý Most.  
 
HHiissttoorriiee  KKyyjjíí  aa  HHoossttaavviicc  
Ves Kyje (dříve se nazývala Keje) byla prastará zemědělská osada. V předhusitské době 
byly Kyje společně s Hostavicemi v majetku pražského biskupství a po určitou dobu 
sdílely i stejný osud. Roku 1306 Kyje daroval tehdejší biskup Jan IV. z  Dražic bílinskému 
arcijáhenství. Kyjský manský dvůr, jehož součástí byla pravděpodobně i tvrz, náležel roku 
1386 Ješkovi (Janovi), šafáři arcibiskupského dvora. Roku 1403 se majetku ujal jeho syn 
Otík, místopísař zemských desek. V 16. století držely Kyje - tvrz s vesničkou - staroměstští 
měšťané pražští, než jim byly roku 1547 za stavovské rebelie proti Ferdinandu I. 
Habsburskému odňaty. V roce 1549 koupil dvorec s tvrzí Jan Rašín z Riezenburku a po 
něm tu vládl Adam Šťastný Hrzán z Harasova, od roku 1587 pak Václav Robinhap ze 
Suché. O rok později obdržela majetek rodina Zapských, za nichž byly Kyje připojeny 
k Dubči, s nimi se dostaly za třicetileté války k uhříněveskému panství, které vlastnila 
knížata z Lichtenštejna.  
Obec Kyje byla připojena k Praze v roce 1968 a skládá se ze čtvrtí Hutě, Rajské zahrady  
(severně od Chlumecké ulice), Lehovce, Nad rybníkem a Aloisova (označovaného také 
Lehovec - podle kopce nad vsí, na němž rostl loh = hloh; pojmenováno na počest  knížete a 
rakouského generála Aloise Josefa z Lichtenštejna). Dále pak centrum okolo kostela sv. 
Bartoloměje nazývané Staré Kyje a  konečně Jiráskova čtvrť.  

Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice. Původní 
název obce Hostavice (Hostawicz) podle Antonína Profouse znamená ves lidí 
hostivinných. Na jih od vsi, při bývalé vídeňské silnici (Českobrodská), vznikla po roce 
1925 legionářská kolonie nazvaná JAHODNICE. Když se začaly vyměřovat první stavební 
pozemky budoucí vilové čtvrti, zakladateli obce se stalo dvacet dva československých 
legionářů. Jahodnice převzala název místního označení Na Jahodnici, zaznamenaného na 
mapě z roku 1841. Katastrálně bývalá legionářská kolonie patřila a stále patří k Hostavicím 
a ve třicátých letech 20. století nesla zajímavý název Nové Hostavice Na Jahodnici u 
Dolních Počernic. 
 
 
HHiissttoorriiee  HHlloouubběěttíínnaa  
Hloubětín se stal v roce 1922 součástí Prahy a skládá ze čtvrtí Nového Hloubětína, Za 
horou a sídlišť Lehovec a Hloubětín. Podle starých zápisů byla obec Hloupětín založena v 
10. století. Původně zde stávala tvrz, jejíž zbytky bylo vidět ještě v 17. století. Své jméno 
dostala snad po zdejším vladykovi Hlúpatovi, jenž tvrz obýval. Nejstarší písemná zpráva o 
Hloubětíně je z roku 1207: Innocenc III. v ní potvrdil řádu německých rytířů pět vesnic, 
které jim darovali Přemyslovci. Roku 1233 Hloubětín od řádu odkoupila královna 
Konstancie, vdova po Přemyslu Otakarovi I., a o dva roky později je se sousedním 
Humencem (ves zaniklá v 16. století, ležící na sever od Hloubětína) a s Hnidošicemi 
(zanikly v 15. století) věnovala špitálu sv. Františka na Starém Městě, kde poté vznikl řád 
křižovníků s červenou hvězdou. Roku 1253 král Václav I. potvrdil špitálu jeho statky. 
V roce 1365, v době vlády Karla IV., byl v Hloubětíně postaven kostel sv. Jiří. Za husitské 
revoluce byl křižovníkům Hloubětín zabaven, ale roku 1454 jej král Ladislav Pohrobek 
opět řádu vrátil. V roce 1477 pronajali křižovníci na šest let hloubětínský dvůr Ondřejovi 
Běchovskému. K povinnostem nájemce patřilo odvádět polovinu výlovu z hloubětínských 

  



rybníků. Byl zde také kamenolom, z něhož byl ve 2. polovině 16. století dovážen kámen 
pro některé stavby na Pražském hradě. Počátkem 17. století křižovníci kamenolom 
pronajali Novému Městu. Za stavovského povstání byl Hloubětín na krátkou dobu 
zkonfiskován a předán Zdeňku Smolíkovi z Lavic a na Velké Baště, ale brzy po bělohorské 
bitvě byl vrácen původními majiteli. Na konci třicetileté války byl Hloubětín vypálen a 
pobořen, ale brzy došlo k jeho obnově. V roce 1767 tu byl otevřen nejstarší pražský důl na 
kamenec, pojmenovaný podle sv. Antonína. V roce 1770 byla těžba rozšířena i na uhlí, a to 
v místech, kde se dnes říká V Hutích. Zmíněné doly nebyly jediné, pokusy o těžbu jsou 
doloženy asi na devatenácti místech a na hloubětínském území se dolovalo více než jedno 
století. 

První krčma byla ve dnešním čísle popisném 18 a po jejím vypálení Švédy za třicetileté 
války, Křižovníci měli další pravděpodobně ve statku č. 3. Proto Velmistr řádu Křižovníků 
Pospíchal koupil louku „blíže silnici“ a na ní nechal postavit novou „Starou hospodu“ roku 
1711. Hloubětín stál na velmi frekventované poděbradské stezce (odtud ulice 
Poděbradská), kde existovalo mnoho zájezdních hostinců, kde se dalo přespat, nasytit 
cestující či vyměnit koně. Od roku 1363 jsou známi Hloubětínští faráři. V Hloubětíně se 
dochovala původní náves nejstaršími budovami: Křižovnický dvůr čp. 5. čp. 14 (zadní 
chalupa) a čp. 16, 17, 19 a 20. V šedesátých letech minulého století byly budovy čp. 3 a 4 
zbourány. Zajímavé je se také zmínit o Hloubětínském mlýnu čp. 15 (zvaný Kejřův mlýn, 
MČ Praha 9) za hranicí ulice Průmyslové a Kbelské, který je také jedním z nejstarších 
budov Hloubětína. Hořejší rybník s náhonem ke Kejřově mlýnu – nejstarší zmínka je 
z roku 1544 v křižovnické soudní knize.  

Ve Staré hospodě, kde je v patře krb z roku 1783. Dalším důležitým objektem je areál 
křižovnického dvora, který byl centrem křižovnického panství v Hloubětíně. Další 
pozoruhodnou stavbou je hloubětínský zámeček (v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jiří) 
z konce 19. století, postavený v pseudogotickém tudorovském slohu.  
  
HHiissttoorriiee  ČČeerrnnééhhoo  MMoossttuu  

Ve východní části regionu vznikla postupně panelová sídliště Černý Most I. a 
Černý Most II. od sebe pomyslně rozdělených Pospíchalovou ulicí a pásmem zeleně 
Centrálního parku. V současnosti se v oblasti Černého Mostu II. dokončuje 5. stavba.  

Na východním okraji sídliště vyrostla veliká nákupní oblast zahrnující Centrum 
Černý Most (slavnostně otevřeno 30. listopadu 1997) s hypermarketem Globus a Zábavní 
centrum Černý Most s multikinem Village Cinemas a dalšími zábavními či sportovními 
podniky. Severně od Chlumecké ulice stojí od září 2001 prodejna Siko-koupelny a na jaře 
roku 2003 bylo v této části Černého Mostu otevřeno obchodní centrum Skanska Černý 
Most (na pozemcích bývalé Benziny), kde je největší prodejnou ElectroWorld (slavnostně 
otevřeno 29. dubna 2003). V prosinci roku 2004 byl slavnostně otevřen obchodní dům 
IKEA. Obchodní oblast doplňují prodejny Sconto, Makro, Hornbach, Humanic severně od 
Chlumecké ulice, které již leží na území Prahy 20-Horních Počernic.  

Černý Most se stal součástí Prahy 1. 1. 1988. Název Černý most patřil podle místní 
legendy původně kamennému mostu nad železniční tratí směrem na Hutě, černému od 
kouře z parních lokomotiv. Zbytky tohoto mostu je možné spatřit ještě dnes.   

  



 
 

PPAAMMÁÁTTKKYY  
  

KKYYJJEE    
  Kostel sv. Bartoloměje 

 
 

 

Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší a architektonicky velmi cenná 
stavba Prahy 14, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, 
pojednávající o románské architektuře. Jednolodní stavba z pravoúhle 
tesaných pískovcových kvádrů se čtvercovým chórem, obdélnou lodí, 
tribunou v mohutné hranolové západní věži v šíři stavby a systémem 
schodišť a chodeb v síle zdi. Farní kostel, jenž je zasvěcen svatému 
Bartoloměji, jednomu ze dvanácti Ježíšových apoštolů, se rozprostírá 
v prastaré zemědělské osadě, původně pojmenované Keje, která 
odedávna patřila ke statkům pražského biskupství. Ves Kyje vznikla již 
v raném středověku, což lze odvodit i ze samotného názvu obce (místní 
jméno Kyje se vykládá jako ves Kyjovy rodiny, přičemž vlastní jméno 
Kyj je doloženo již k roku 1052). Pravděpodobným zakladatelem kostela 
je dvacátý biskup Jan II. (1226-1236), jak svědčí doložený nápis v 
presbytáři kostela: „Fundator huius ecclessiae Johannes Pragensis 
episcopus“ (čili „tento kostel založil pražský biskup Jan“). První 
skutečně doloženou písemnou zmínkou o obci je text z formuláře 
biskupa Tobiáše, datovaný rokem 1289.     

Při bližším průzkumu exteriéru a interiéru stavby nelze přehlédnout jeho pevnostní 
charakter, jak prozrazují silné zdi, mohutná věž v celé šíři stavby, velmi úzká okna a 
chodby ve věži a zdivu severní a jižní části. Středověcí stavitelé kostel pojali jako součást 
biskupského dvora, sloužícího nejen ke správě diecézního majetku, ale v dobách ohrožení 
kostel sloužil pravděpodobně také k obraně a ochraně obyvatel z nejbližšího okolí. Ke 
Kyjím patří  neodmyslitelně i legenda o podzemních chodbách, které měly údajně vést až 
do Staré Boleslavi, do Dolních Počernic, Chval a Jenštejna. Ze sklepa chvalské hospody 
měly pokračovat až do vinořského zámku. Pádným dokladem tohoto tvrzení byly propady 
a sesuvy půdy na začátku minulého století.  

Někdy na počátku 17. století byla postavena sakristie. Barokního mobiliáře se dočkal 
kostel až v 17. a 18. století. Pro hlavní barokní oltář z roku 1736 namaloval neznámý malíř 
obraz svatého Bartoloměje, který pak v druhé polovině 19. století přemaloval Josef 
Vojtěch Hellich. Obraz Narození Páně pro jediný postranní oltář vytvořil v roce 1655 Jan 
Jakub Steinfels. Důkladné stavební renovaci byl kostel podroben až začátkem šedesátých 
let 19. století. Tehdy k němu byla přistavěna malá předsíňka a o jedno patro zvýšena 
mohutná románská věž, u které bylo odstraněno dřevěné podsebití. Při úpravách zde byly 
objeveny gotické nástěnné malby, které byly nevhodným a nešetrným způsobem zabíleny. 
V roce 1988 byly gotické fresky odkryty a zrestaurovány (pozdně románská malba na 
východní straně kostela představuje Ukřižování Páně a gotické malby na severní straně pak 
portréty pražských biskupů (Jana IV. z Dražic a Arnošta z Pardubic). Nadokenní část stěny 
vyplňuje výjev Pozdvižení sv. Maří Magdalény. V presbytáři nalezneme nástěnné malby 
ze 13. století (vlevo biskupa Tomáše z Benešova) a dvojici světců sv. Jana Evangelistu a 
sv. Jakuba a ve stropních freskách vypodobnění evangelistů z roku 1579. Starobylý 
charakter interiéru byl zvýrazněn odstraněním barokního mobiliáře. Ze starého zařízení 
zůstaly jen lavice a také velice vzácné staré varhany, na nichž často hrával hudební 
skladatel a varhanní mistr Bedřich Widermann. Další zajímavostí je základní kámen ke 
kostelu, který by měl být postaven na Černém Mostě. Kámen je prozatím uložen v kostele 

  



sv. Bartoloměje a byl posvěcen papežem Janem Pavlem II. 27. dubna 1997 při jeho 
návštěvě České republiky. 

Okolo kostela až do svého zrušení v roce 1854 se rozprostíral hřbitov, ze kterého je 
dnes možné spatřit jen zbylé torzo: empírový pomník Karla Krezera a klasicistní náhrobek 
s andělem, či ve zdi náhrobek kyjských učitelů Františka Klímy a Františka Vocela.  

Kyjský kostel, který se dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen 
z pískovcového kvádříkového zdiva. Jeho jediná loď je založena na obdélníkovém 
půdorysu, presbytář, sklenutý křížovou klenbou, má půdorys čtvercový. Vítězný oblouk, 
který patří k dalším pozoruhodnostem chrámu, tvoří tři stupňovitě seřazené pilíře. A 
rozměry stavby? Celková délka kostela je 26 metrů. Z toho obdélníková loď má vnější 
délku 9,82 metru, na ni navazuje věž s 7,20 metry vnější délky, před ní je sínec dlouhý 
2,80 m. Na konci kostela je uzší presbyterium s 6,18 metry. Vnější šířka věže i lodi je 
10,05 metru, presbyterium 5,45 metru široké. Největší vnitřní výška v klenbě je 9,46 metru 
a v presbyteriu 7,95 m. Kostel sv. Bartoloměje bezesporu zasluhuje maximální péči a úctu, 
neboť tento architektonicky vzácný objekt se řadí k tomu nejcennějšímu, co může 
románská sakrální architektura dnešní době nabídnout.  

 
 

HOSTAVICE  

Původně vesnička, do jejíhož urbanistického vývoje zasáhlo až 20. 
století. Ve starém jádru na místě usedlosti č.p. 9 byl vybudován 
objekt označovaný jako  
Hostavický zámeček (v nedávné minulosti sloužil jako škola).  
Ve třicátých letech 20. století patřil Hostavický zámeček ke 

Kolmanově velkostatku. V roce 1934 koupila Kolmanův velkostatek (všechny hospodářské 
budovy, zámek, park a pozemky) firma Tomáše Bati, který zde hodlal podnikat podle 
vlastního velkorysého projektu. Sám dal vypracovat regulační plán i zastavovací projekt a 
žádal o povolení parcelace podle vlastních propozic. Podal v nich obraz krásného 
zahradního města na pláni na Čihadlech s náměstím a spolkovým domem, kavárnou, 
klubovými místnostmi, lázněmi a tělocvičnou. Obytný soubor měly tvořit buďto 
dvojdomky, nebo domky ve skupinách, obklopené trávníky a položené do zahrad bez 
vysokých plotů. Samozřejmostí byla škola a obchodní centrum. V údolí Rokytky byl 
plánován sportovní stadion a tenisové dvorce. Stát dal ale tehdy na Čihadlech přednost 
vojenskému cvičišti a Baťa byl nucen od svého záměru ustoupit. Zástavba obce byla na 
okrajích doplněna novou výstavbou převážně rodinných domků, volně situovaných v 
zahradách. 
 
 

Sloupová zvonička v Hostavicích 
Na návsi před domem čp. 7 stojí zvonička s jehlancovitou šindelovou 
stříškou. Trámy po stranách jsou jednoduše vyřezávány. Na zvonku, který 
v roce 2001 někdo sprostě ukradl, byl reliéf sv. Jana Nepomuckého. Zatím 
nebyl nahrazen kopií, protože není stále řádně doloženo, patří-li tato 
zvonička do majetku obce nebo státu. Při její opravě bylo uvnitř nalezeno 
pouzdro s letopočtem jejího zřízení. Zvonička prý pochází z roku 1730. 

Hostavice byly připojeny k Praze roku 1968. 

 

  



 
HLOUBĚTÍN 
Kostel sv. Jiří 
 
Území Hloubětína s přilehlými poli, vinicemi a loukami vlastnil od 
r. 1238 Řád Křižovníků s červenou hvězdou. Dokazuje to latinská 
listina pražského biskupa Mikuláše ze 13. února 1257. V listině je 

uveden i kostel sv. Jiří v Hloubětíně.Tento kostel je původní jednolodní gotická věžovitá 
stavba z r. 1356 s polygonálním kněžištěm, s trámovým stropem, ke které se na západní 
straně přimyká čtvercový klenutý presbytář, ukončený třemi stěnami osmiúhelníku. Na 
severní straně je přistavena sakristie. Pod presbytářem je údajně krypta, do které měli být 
pochováváni zdejší faráři, ač mají samostatné oddělení na hřbitově. Na východní straně 
lodi je kruchta a na ní varhany z r. 1869. Práh kostela má nadmořskou výšku 215 m. Na 
kostelní věži zůstal po třicetileté válce jen malý zvon s reliéfem sv. Václava. V roce 1654 k 
němu přibyly další dva větší zvony. Kostel byl několikrát přestavován a upravován v 
pozdějších staletích. V první polovině 70. let bylo se souhlasem Pražského střediska 
památkové péče upraveno vnitřní uspořádání kostela podle pokynů vatikánského koncilu. 
Byla odstraněna kazatelna, zrušen hlavní i postranní oltář a jejich obrazy. Spodní část 
hlavního oltáře (bez svatostánku) byla umístěna v popředí presbytáře jako stolový oltář a 
starobylému sanktuáři ve zdi presbytáře bylo zaskleno barevnými mozaikami, 
zobrazujícími mimo jiné sv. Jiří, ukřižování Ježíše Krista a svatou, tehdy ještě 
blahoslavenou, Anežku Českou. Kolem kostela se rozprostírá starý, od roku 1904 již 
neužívaný hřbitov, nyní v parkové úpravě. Hřbitovní brána je z r. 1847 s řádovým znakem 
křižovníků a nápisem Pokoj Vám. Proti vchodu do kostela je starý řádový hřbitůvek, na 
kterém byli pochováváni velmistři a členové řádu. Dnes je na něm jen osm náhrobků a 
náhrobních desek. Většina kovových a kamenných plastik - heraldických a církevních 
symbolů - z nich zmizela. V minulých letech byla dílem ukradena, dílem vandalsky 
zničena. Tento řádový hřbitůvek byl zřízen r. 1864 a posléze obezděn nízkou zídkou s 
kovanou mříží. Původní pískovcový kříž od pražského kameníka Výška z r. 1864 byl pro 
jeho porušení nahrazen železným křížem. Dnes nalezneme tento hřbitůvek sice 
renovovaný, ale s chybějícími dekorativními prvky. V Hloubětíně je dochovaná původní 
náves s nejstaršími budovami - křižovnický dvůr a stará hospoda, kde pobýval i císař Josef 
II. při velkých císařských manévrech v roce 1773. 

 

 
Hloubětínský zámeček 
Zámeček, připomínající tudorovskou architekturu, stojí na místě, 
kde podle legendy stála tvrz vladyky Hlúpaty, jehož jméno snad 
dalo vznik názvu obce Hloupětín. Zbytky tohoto opevněného 
dvorce byly patrny ještě počátkem 18. století. Podle zmínky z r. 
1544 na tom místě tehdy stával statek, který v roce 1700 koupili 
křížovníci. Po prodeji v roce 1870 byl statek přestavěn na vilu v 

pseudobarokním stylu. V letech 1882-83 se ve vile vystřídali čtyři majitelé, z nichž 
poslední ji nechal přebudovat na pohádkově romantické sídlo pro svoji nastávající ženu. V 
roce 1898 koupil zámeček továrník Židlický, který si jej honosně zařídil jako nové 
šlechtické sídlo. Posléze jej však prohospodařil a v roce 1911 prodal. Od roku 1912 patřil 
zámeček Židovské náboženské obci, která v něm zřídila útulek Spolku pro ochrannou péči 
o slabomyslné. Za okupace byl zámeček zabrán německou armádou. Po válce zde krátce 
sídlil Revoluční národní výbor a potom až do února 1948 přešel objekt do národní správy 
Židovské rady starších. Na začátku padesátých let tu působilo Vesnické divadlo, jehož 
provozovatelem byl Jednotný svaz českých zemědělců v Praze. Po zániku divadla se tu 

 

  



vystřídalo několik uživatelů. Od roku 1986 chystal ONV Prahy 9 rekonstrukci objektu, ke 
které ale nedošlo, neboť o navrácení zámečku požádala v roce 1990 Židovská náboženské 
obec (byl vrácen o 2 roky později). Mezi lety 1986 až 1992 zámeček chátral, až po roce 
1993 po uzavření smlouvy mezi GynCentrem, prvním nestátním zdravotnickým zařízením 
u nás, a Židovskou obcí došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. V zdejším zámečku sídlí 

ynCentrum. Obec Hloubětín se stala součástí Prahy roku 1922. G
  

  



Příroda  
 
Na území Prahy se rozkládá okolo 88 chráněných území rozdělených podle různých 
kategorií, z nichž šest je národní přírodní památkou. Na Praze 14 můžeme nalézt dvě 
přírodní památky (Cihelna v Bažantnici a Pražský zlom v Hloubětíně a jednu přírodní 
rezervaci V pískovně na hranicích Hostavic s Dolními Počernicemi). Hydrologickou 
dominantou Prahy je nejdelší řeka Vltava. O stupínek níže je řeka Berounka. Na území 
Prahy je celkem přes sedmdesát potoků, přičemž délka jejich toků přesahuje 300 
kilometrů. Na pravém břehu je jich čtyřicet dva a na levém třicet tři. Dalším 
krajinotvorným prvkem jsou vodní nádrže (rybníky, rekreační a jiné nádrže), kde mezi 
největší pražské rybníky patří Dolnopočernický rybník. Nepřehlédnutelný význam vodních 
toků a nádrží dokládá i to, že se většina pražských přírodních parků nalézá na přirozené ose 
z mnoha pražských vodních toků.   
 
 
 
Přírodní rezervace představuje menší území soustředěných přírodních hodnot se 
zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický 
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů 
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 
přírody formoval svou činností člověk.  
 
 
NEJ..... 
Největší chráněné území: přírodní památka Klánovický les 
Nejdelším a nejvýznamnějším potokem na území Prahy: Rokytka, která pramení u 
Tehovce v okrese Praha-východ a její délka toku je 36,2 km a plocha povodí 140 km2.  
Nejstarší pražským dolem je důl sv. Antonína Paduánského z roku 1767, který ležel 
v hloubětínských Hutích, kde se těžilo křídové uhlí s velkým množstvím sulfidů. Ty se 
zpracovávaly pražením na kamenec nebo na českou kyselinu sírovou. 
 

 Přírodní památka 
Cihelna v Bažantnici (Hloubětín) 

Bývalá cihelna leží v Hloubětíně za železničním mostem, jedná se 4,38 hektarový úsek 
umístěný za křižovatkou Kolbenova x Kbelská. Zde najdeme jeden z nejvýznamnějších 
odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými 
otisky mnoha druhů rostlin. Rostliny jsou zde spíše rumištního charakteru, žije zde i 
mnoho zajímavých představitelů fauny.  
 

 Přírodní památka 
Pražský zlom (Hloubětín) 

Při severní konci ulice Průmyslové, na pravém břehu Rokytky kousek od kostela sv. Jiří v 
Hloubětíně se nalézá významná přírodní památka Pražský zlom geologického charakteru. 
Jde o odkrytou plochu Pražského zlomu, jde o jediný odkryv, kde jsou zachovány 
ordovické křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.   
 
PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA 
rozsáhlý komplex přírodního parku zasahuje svou rozlohou 907,7 hektarů mezi pět 
pražských městských částí: Praha 14, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad 
Lesy i za hranicemi Prahy do Úval, Jiren a Šestajovic.  

  



 Kyjský rybník 
Kyjský rybník představuje nádrž se stojatou vodou situovanou v městské zástavbě, jejíž 
bezprostřední okolí je většinou povahy přírodní - travnaté pásy lemované porosty houštin a 
alejemi. Pro rybáře se jedná o jeden z nejvýznamnějších rybníků s celoročním rybolovem, 
kde podle četnosti můžeme nalézt běžné druhy ryb: cejn, plotice, kapr, perlín, karas 
stříbřitý, okoun, candát, štika, úhoř a sumec. Rybník je rozdělen na tři části. Východní část 
je oddělena hrází a propojena se střední částí. Na jihozápadním konci rybník přetíná násep, 
s železničním mostem nad vodním příkopem a odděluje tam třetí součást s výpustní hrází u 
bývalého Kyjského mlýna.  
 

 Přírodní rezervace  
V Pískovně 

V trojúhelníku Rokytky, Svépravického potoka a hranicemi Hostavic a Dolních Počernic 
leží přírodní rezervace V Pískovně. Rozlohou pokrývá 29,76 hektarů v nadmořské výšce 
220-225 metrů. Jde o zatopenou bývalou pískovnu (jak název sám napovídá) se zajímavou 
vodní a mokřadní vegetací s přilehlými podmáčenými loukami.  
 

 Přírodní památka 
Počernický rybník 

Představuje významný krajinotvorný prvek i jedná se o jeden z největších rybníků v Praze 
(podle stavu nánosů cca dvacet dva hektarů). Jedná o průtočný rybník s rozlohou 
sedmnácti hektarů. Povodí k hrází je 87,1 km2. Bohužel byl velmi necitelně narušen 
výstavbou Východní spojky.  Můžeme zde nalézt lužní porosty, které výše přecházejí do 
dubohabřin a rákosiny i jinou zajímavou vegetací.  
 

 Přírodní památka 
Xaverovský háj 

Lesní porost (97,23 hektarů v nadmořské výšce 237-267 m) na jih od Horních Počernic, 
jihozápadně od dvora Xaverov v katastrálním území Běchovic a Dolních Počernic. 
Zachování ekosystému listnatého dřeva i nálezy ordovické jílovité a písčité břidlice. 
S mozaikou zachovalých lesních společenstev na plochém, střídavě zamokřeném terénu. 
Do území  patří rybník s pobřežním porostem. 
 

 Přírodní rezervace  
Klánovický les 

V rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nacházejí dvě přírodní rezervace, a to  
Cyrilov v severovýchodní části lesa a Klánovický les, která sestává  ze dvou částí - Blatov 
(část lesa na západ od rybníka Placiny) a Vidrholec. Předmětem ochrany jsou zde 
zachovalé dubové lesy a mokřady. Začátek a konec naučné stezky Klánovickým lesem je u 
železniční zastávky Praha-Klánovice. Trasa naučné stezky je 12,5 km a má sedmnáct 
zastávek. Turistického nadšence provede po zaniklých vesnicích Hol, Lhota nad Úvalem, 
Žák a Slavětice, kde se také nacházela řada rybníků (rybníky byly vypuštěny - zavedení 
železnice 20. 8. 1845), polí a lesů. Seznámíme se s pověstí o zvonech ze Žáku, s historií 
Klánovického lesa, s historií Klánovic, Újezda nad Lesy, Úval, Jiren a Šestajovic. Dozvíte 
se něco o fauně a floře Klánovického lesa atd. Naučnou stezku navrhla, vytyčila a udržuje 
základní organizace Českého svazu ochránců přírody Stopa Klánovice a její dětský 
turisticko-přírodovědný oddíl Stopa. Finanční náklady spojené s vybudováním naučné 
stezky uhradil z převážné části klánovický občan pan Michal Voráček. Klánovický les je 
zde z velké míry listnatý (909 ha), jehličnaté nebo převážně jehličnaté porosty zaujímají 
plochu 743 ha. Nejvíce zastoupený je zde dub a to jak letní tak i zimní, místy zde roste i 
červený dub. Velmi častou příměsí v celém lese je bříza. Z dalších listnatých stromů jsou 
zde zastoupeny buky, habry, javory, jasany, akáty, lípy, olše, topoly šlechtěné, vrby, osiky a 

  



jeřáby. Z jehličnatých stromů se zde vyskytuje nejvíce borovice a to v oblastech, kde je 
písčitá půda. Místy lze nalézt i borovice vejmutovky. Druhým nejčastěji se zde vyskytujícím 
jehličnatým stromem je smrk a dále modřín. Vzácně lze v Klánovickém lese nalézt 
douglasku tisolistou, která je velmi podobná jedli bělokoré, která se zde však nevyskytuje. 
V Klánovickém lese žije běžná zvěř (zajíci, bažanti, srnčí a lišky). Z dravců je to jestřáb, 
káně a poštolka. Na podzim, kdy padá hodně žaludů, může do zdejších lesů zavítat i černá 
zvěř. Klánovický les je největší lesní celek na území Prahy. Z tohoto hlediska vychází 
ochrana zdejší přírody. Celá část Klánovického lesa, která se nachází na katastru Prahy, 
je začleněna do přírodního parku Klánovice-Čihadla.  

  



 
 
 

  



Podzemí Prahy 14 a okolí 
 
Podzemní prostory v Praze 14 patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se v pražském 

podzemí skrývá. Jedná se o štoly, chodby, sklepení, velíny či dómy, v mnoha případech 
zasypané či zabetonované, které byly v minulosti vytvořeny intenzivní těžbou vápence, 
pískovce a křídového uhlí na území Hloubětína a Kyjí.  

Na okrajích pražských pískovcových plošin od Vidoule po Střešovice, Prosek, 
Vysočany a dál na východ až za Vinoř probíhala po dobu několika staletí těžba stavebního 
kamene. Nejstarší zmínky sahající až k výstavbě Nového Města pražského a Karlova 
kamenného mostu jsou neurčité. V pozdějších barokních plánech můžeme již spatřit 
značně rozsáhlé lomy pod proseckým kostelem a v okolí Bažantnice, kde na okraji 
kbelského letiště leží rozsáhlý lom nazývaný podle svého tvaru Podkova.  

Zdejší pískovcové vrstvy sestávají ze dvou odlišných typů kamene. Svrchní mohutná 
vrstva je tvořena hnědým až narezlým pískovcem, který bylo možné využít i přes nepříliš 
kvalitní strukturu i jako stavební kámen. Spodní bílý pískovec byl neporovnatelně měkčí a 
na vzduchu se rozpadal na čistý bílý písek, jenž měl široké uplatnění jako „babský“ písek 
na nádobí. Přidával se do štuků a ve vysočanské slévárně jím vysypávali formy, aby se 
odlitky dobře oddělovaly. Stavební pískovec se těžil v normálních stěnových lomech, a 
bílý pískovec se dal kopat obyčejným špičákem, a tak lidé vytvářeli převisy a později celé 
chodbice směřující do nitra skály. Nesoustavnou činností „pískařů“ vznikal někdy mezi 
koncem 18. století a první světovou válkou systém podzemních chodeb, které vytvořily 
postupně známé podzemní labyrinty pod Prahou 9 a 14. Dnes je známý jen pouhý zlomek 
podzemních labyrintů, neboť mnoho chodeb bylo nenávratně zničeno odstřelem v minulém 
století, aby se zabránilo jejich zpřístupnění a využití nekalými živly. Na škodu také bylo, 
že  nedošlo k jejich zmapování před tak radikálním zásahem. V současné době na sebe 
upozorňují rozsáhlými propady, ohrožující stavby na povrchu. Podzemní prostory sloužily 
nejchudším rodinám jako přístřeší, obyvatele chránily před válečným běsněním. Azyl zde 
také nacházeli vojenští zběhové, aby se vyhnuli smutné povinnosti padnout v bitvě u 
Štěrbohol (6. 5. 1757), možná právě proto, že vojáci byli rekrutováni a doplňováni z řad 
místních obyvatel.  

Nejstarším pražským dolem je „Důl sv. Antonína Paduánského na Hutích“, o němž 
první zmínka byla datována k roku 1767, kdy si ho Johann Krenn a Kryštof Berger nechali 
poprvé zaregistrovat. Od této doby nese obec také název Na Hutích. Důl poskytoval špatné 
křídové uhlí se sulfidy, které byly praženy a louhovány za účelem výroby kamence , či 
pokud bylo uhlí kvalitnější, těžilo se jako palivo. Důkazem existence dolování na Hutích se 
stal propad u domu čp. 21/11, ústící do dolu sv. Antonína. Propadlinu namaloval v roce 
1967 jeskyňář P. Hradecký. Poblíž Sv. Antonína se také rozkládaly další čtyři uhelné doly, 
pojmenované jmény svatých: sv. Barbory, sv. Prokopa, sv. Anny, sv. Roberta či sv. 
Kryštofa (pravděpodobně v prostorách tzv. Bílého koně - nejkrásnější umělé jeskyně).  

Bílý kůň, jedna z největších a nejkrásnějších pražských podzemích prostor, se nachází 
severně od Hutí, přístupný je 9 m hlubokou větrací šachticí zanesenou odpadky, a dvěma 
dalšími propady. Celková délka podzemí je asi 350 m. Ručně tesané nepravidelné chodby 
dosahují výšky až 5 m a navozují impozantní dojem dómu. Místní pověsti o keltské svatyni 
či o starém klášteru jsou nepodložené, neboť Bílý kůň vznikl podzemním dobýváním 
pískovce. Podle místní legendy představuje Bílý kůň jeden z vchodů do podzemních 
chodeb, které spojovaly Prahu se Starou Boleslaví. Chodby jsou na povrchu vyznačeny 
čtyřiceti čtyřmi barokními kapličkami, jež odpovídají zastávkám poutníků mariánského 
kultu, při nichž se poutníci modlili. Tato verze se ale zdá velmi málo pravděpodobná. 
Druhá pověst vypráví o keltské svatyni, bohužel ani v tomto případě neexistuje jediný 
archeologický důkaz.  

  



Zlatý kůň - návrší v Hloubětíně směrem ke Kbelům nad lesem Bažantnice a 
mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř sta let dějištěm opakovaných a vesměs 
neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna 
v Bažantnici.  

Podzemní chodby v Kyjích jsou soustředěny v bezprostředním okolí románského 
kostela sv. Bartoloměje, který prý stojí na místě bývalé tvrze s malou kaplí či nevelkým 
kostelíkem. Kostel sv. Bartoloměje připomíná pevnost se schodištěm a chodbami uvnitř 
dvojitých zdí a s okny v podobě střílen.  Podzemní  chodby zde vystupují spíše ve 
zkazkách a pověstech než v historických materiálech. Traduje se, že v roce 1910 se 
propadla u Freyova dvora místnost o rozměrech asi 4 x 5 metrů. V propadlišti se prý 
objevily zasklené dveře, vedoucí do podzemní chodby, která směřovala pod dvůr. Místnost 
sloužila jako ubytovna pro císařské „bílé rejtary“. Stála v místech, kde se sbíhalo hned 
několik chodeb. Mimo prvně objevenou chodbu zde byla další, vedoucí k Řehákovům, jiná 
mířila pod hrdlořezský dvůr, další pod kyjský kostel a k Čermákovům. Téhož roku byly 
chodby prohlédnuty, a protože byly ve velmi špatném stavu a hrozily zavalením, bylo 
rozhodnuto je zazdít. U kyjského kostela došlo také k propadu vozovky. Jiné lidové 
vyprávění je o tom, že správce Freyova statku, jakýsi Gnad, objevil v kyjských sklepeních 
vchod do podzemí. Světla svící se tam zhášela a špatně se tam dýchalo, neboť v chodbě byl 
otrávený vzduch. Na jejím konci byl rozšířený prostor, ve kterém se objevilo několik rakví 
se zdobenými víky. Protože se domníval, že tu jsou pohřbeni šlechtici, pokusil se některé 
z rakví otevřít, aby z nich vybral šperky. Krádež se mu nepovedla, ale prý stačil poškodit 
truhly. O jeho činu se dověděli na faře i u Freyů, a tak raději kyjský farář nechal prostor 
s rakvemi, a tím i případný vchod do podzemí, zazdít. Rakve vůbec nebyly prohlédnuty. 
Správce, který se je pokoušel otevřít, byl odsouzen za jejich poškození a dostal 48 hodin 
vězení... Dále se hovoří o chodbě, která spojuje sklepení fary s podzemím kyjského 
kostela. V ní jsou prý vybudovány čtyři oltáře. Podobná chodba údajně vedla i z fary do 
dvora. Odvážnější tvrzení vypovídá o tom, že chodby vedly až do Staré Boleslavi, někteří 
uvádějí Dolní Počernice, Chvaly, Jenštejn. Ze sklepa chvalské hospody mají chodby 
pokračovat do vinořského zámku.  
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I. kapitola/2007    Politický a veřejný život  
 

volební období 2006-2010 
 
 
 

 Správní obvod Praha 14 (MČ Praha 14, MČ Praha-Dolní Počernice) 

 Politické zastoupení Prahy 14 

  



Správní obvod Praha 14 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha 14      
        volební období 2006-2010 
V komunálních volbách 20. až 21. října 2006 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 
31členné Zastupitelstvo, které na svém ustanovující zasedání 14. listopadu 2006 
zvolilo 9člennou Radu a na svém druhém jednání (19. 12. 2006) zvolila nové výbory 
kontrolní a finanční. Zastupitelstvo představuje nejvyšší orgán městské části Prahy 
14.  
 
      Počet mandátů 
ODS    55,34 % 19 
ČSSD    14,51 % 4 
Strana zelených  10,29 % 3 
KSČM       8,50 % 2 
KDU-ČSL, nestraníci   5,90 % 2 
SNK Evropští demokraté   5,43 % 1 
      ------------------------------ 
      31 členů zastupitelstva 
 
 
 
SEZNAM ZASTUPITELŮ  
ODS (19 mandátů)    
Báča Jaroslav     5324   
Bažilová Eva Ing.   5461   neuvolněný člen Rady  
Dokonalová Eva   5319 
Froněk Miroslav Ing.   5558   starosta MČ Praha 14 
Hušková Renata   5447   neuvolněný člen Rady 
Kohoutová Vladimíra PaedDr. 5396 
Mikeš Rudolf    5373 
Nálevková Dana Mgr.  5387   změna 28. 6. 07 Černík Jan  
Nováková Eva PhDr.  5443 
Pavlíčková Kateřina MUDr.  5511 
Petzoldová Vladimíra  5357   neuvolněný člen Rady 
Rovan Daniel Mgr.    5432  poslanec parlamentu ČR, neuvolněný člen 
Rady 
Skala Miroslav  Ing.   5398   neuvolněný člen Rady 
Sobotka Bohumil    5411    zástupce starosty m. č. Praha 
14 
Šebek Vojtěch   5373 
Vacek Antonín   5336 
Voseček Josef Ing.   5356 
Vysloužil Miroslav Ing.  5315 
Žáková Jitka Mgr.   5453  zástupce starosty m. č. Praha 14  
 
 
 
ČSSD (4 mandáty) 

  



Dvořák Miroslav   1473     
Horký Otakar Dr. Ing.  1514 
Kovanda Petr   1438 
Vůjtěch Lubomír   1461 
 
Strana zelených (SZ) (3 mandáty) 
Bartoš Lubomír Mgr.  1161 
Fořtek Jiří Ing. Bezpartijní  1159 
Picková Ilona Ing.   1161 
 
KDU-ČSL (2 mandáty) 
Boudová Kateřina MUDr. bezpar. 982  rezignace na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva 
Novotná Radka DiS     náhradnice za Boudovou Kateřinu 
Jelenová Zuzana PhDr.  796   neuvolněný člen Rady 
    
 
KSČM (2 mandáty) 
Krátká Jitka    883 
Křížek František   846 
 
SNK ED (1 mandát) 
Šebek Jiří    684 
 

  



2. Rada MČ Praha 14 
Rada MČ Praha 14 je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti je odpovědná Zastupitelstvu. Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. V rámci samostatné působnosti přezkoumává opatření přijatá komisemi, 
popř. odbory nebo útvary úřadu a je oprávněna řídit činnost komisí, úřadu a ukládat jim 
úkoly.  RMČ rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. 
Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na 
svěřeném úseku je podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Vytvořeny byly komise regionálního 
plánování, životního prostředí, komise školská a bytová, komise pro prevenci kriminality, 
komise pro sociálně právní ochranu dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí a Statutu hl. m. Prahy a komisi kultury a aktivit volného času. Mezi 
specializované komise, zřízené dle platných právních předpisů patří inventarizační a 
povodňová. Dále pak je to Bezpečnostní rada městské části Praha 14 (dle zákona č. 
240/2000 Sb., krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o krizovém řízení) či 
komise škodní (k řešení škod a ztrát, včetně odškodňování pracovních úrazů) a likvidační.  
 
Ing. Miroslav Froněk ODS, starosta MČ Praha 14 

člen zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy 
Bohumil Sobotka  ODS, místostarosta 
Mgr. Jitka Žáková  ODS, místostarosta 
Ing. Věra Bažilová  ODS 
Renáta Hušková  ODS – neuvolněná členka Rady 
Vladimíra Petzoldová  ODS 
Mgr. Daniel Rovan  ODS – neuvolněný člen Rady, poslanec parlamentu ČR 
Ing. Miroslav Skala  ODS – neuvolněný člen Rady 
PhDr. Zuzana Jelenová KDU-ČSL 
 
 

3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 
Postavení a pravomoc starosty upravují  §§ 72 –76 a následující, § 92/1 a 97 a násl., ZMP, 
popř.  další ustanovení  ZMP. Je oprávněn při  zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku MČ požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii HMP. Má 
právo používat závěsný znak. Kromě povinností určených zákony zabezpečuje v 
samostatné působnosti problematiku ekonomiky, územního rozvoje, ochrany a tvorby 
životního prostředí a kontrolní činnost. Jmenuje a odvolává tajemníka úřadu po 
předchozím souhlasu ředitele MHMP, stanoví jeho odměnu podle zvláštních právních 
předpisů, kontroluje a hodnotí jeho činnost. Plní povinnosti uložené vedoucímu orgánu 
veřejné správy zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2, písm. i) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů, navrhuje radě ke jmenování a odvolání vedoucího odboru interního auditu.  
Kompetence starosty: (kromě povinností určených zákony): ekonomika, územní rozvoj, 
ochrana a tvorba životního prostředí, kontrolní činnost, Listy Prahy 14 

 
Statutárním zástupcem starosty je 
Mgr. Jitka Žáková: sociální péče a zdravotnictví, školství a vzdělávání (včetně správy 
nemovitého majetku), komunitní plánování, oblast prevence sociálně patologických jevů 
 
Bohumil Sobotka: oblast dopravy, správa nemovitého majetku, investiční činnost, bytová 
politika, informatika, bezpečnost a prevence kriminality, kultura a sport 

  



 
Komise Rady MČ Praha 14 (2006-2010) 

Rada městské části Praha 14 na svém 2. jednání 4.12. 2006 ukončila činnost komisí 
(zřízených na základě usnesení č. 9/RMČ/2002 ze dne 3. 12. 2002) ke dni 31. 12. 2006 a 
zřídila od 1. 1. 2007 tyto komise: územního rozvoje, životního prostředí, pro výchovu a 
vzdělávání, bytovou, bezpečnostní a protidrogovou,  pro sociálně právní ochranu dětí a 
sociálních věcí, kultury a aktivit volného času, majetkovou, dopravní, pro komunální 
plánování 
 
Komise majetková 
předseda komise :  Jiří Šebek   
členové komise :  Vladimíra Petzoldová   
    Helena Mandjounehová   
    Ing. Vít Záruba     
    František Čuchal    
    Zdeněk Horák     
    Josef Ťoupal     
    Mgr. Daniel Rovan     
    Antonín Vacek 
tajemnice komise:  Ing. Martina Mezenská  
 
Komise kultury a aktivit volného času 
předseda  komise:  Bohumil Sobotka    
členové komise  PhDr. Eva Nováková    
    Jaroslav Báča       
    Jan Šlajs     
    Bc. Monika Hoferová    
    Jiří Kapička     
    Miloslav Zientek    
    Jiří Dušek       
    Jitka Krátká     
tajemnice komise:  Ing. Zdena Rehbergerová   
 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci 
předsedkyně komise: Radka Novotná, DiS.         
členové komise: Renata Hušková 
 Martin Pecka       
 PaedDr. Vladimíra Kohoutová    
 MUDr. Kateřina Boudová     
 MUDr. Pavel Drlík     
 Pavlína Sládková    
 Radka Patrasová   
 Daniel Koláček  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová  
tajemník komise: David Beňák, Mgr.        
 
 
Komise bezpečnostní a protidrogová 
předsedkyně komise: Renata Hušková    
členové komise: Ing. Eva Bažilová     
 Jan Černík     

  



 PaedDr. Vladimíra Kohoutová   
 Mgr. Martin Stolín     
 Radka Novotná DiS.    
 Ing. Veronika Pavlíková  
 JUDr. Tomáš Bláha  
 Ing. Luděk Lisý  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová  
 Por. Milan Mazanec    
 Por. Pavel Černoch    
 Mjr. Ivana Adamcová   
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.   
tajemník komise: Ing. František Štoural     
 
Komise bytová 
předseda komise Rudolf Mikeš       
členové komise: Eva Dokonalová    
 Zuzana Grigarová    
 Mgr. Ludmila Špičková    
 Jana Pecková     
 Mgr. Lubomír Bartoš    
 Lubomír Vůjtěch    
 František Křížek    
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
tajemnice komise: Mária Ochranová  
 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
předsedkyně komise: Mgr. Dana Nálevková   
 PhDr. Eva Nováková   
členové komise:     
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
 Jaroslava Kozohorská      
 Ing. Laura Červenková   
 Eduard Raban     
 Ing. Ilona Picková     
 Jitka Krátká     
 Mgr. Jaroslav Jiroušek    
tajemnice komise: Bc. Alena Naidrová     
 
 
Komise komunitního plánování  
předsedkyně komise :  Mgr. Jitka Žáková          
členové komise: Ing. Miroslav Froněk  
 PhDr. Zuzana Jelenová  
 Mgr. David Beňák  
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.  
 PhDr. Hana Urbanová 
 Jan Dolínek  
 Juliana Vodrážková  
 Ivana Kadlečková   
 Mgr. Lucie Kádnerová  
 Mgr. Mariana Koláčková 

  



 Ing. Martina Mezenská   
 Emil Kuman   
tajemník komise :  Mgr. Jan Špatenka      
 
Komise životního prostředí  
předsedkyně komise : MUDr. Kateřina Pavlíčková    
členové komise: Ing. Miroslav Skala    
 Miroslav Žák     
 Ing. Simona Ďoubalová    
 Ladislav Novotný    
 Mgr. Lubomír Bartoš     
 Miroslav Dvořák    
 Ing. Luděk Lisý     
 Ing. Václav Hollan     
 Aleš Dvořák 
 Martin Svítil 
tajemník komise : Ing. Vladimír Vyčichlo   
 
 
Komise dopravní 
předseda komise : Ing. Miroslav Vysloužil   
členové komise: Josef Kutmon     
 Vojtěch Šebek    
 Jaroslav Báča    
 Ing. Pavel Mixa     
 Ing. Pavel Tůma     
 Milan Bílý     
 Dr. Ing. Otakar Horký    
 Petr Zubec     
tajemník komise:  Ing. Károly Pallagi     změna 
 Kateřina Losertová     
 
 
 
Komise územního rozvoje 
předseda komise: Ing. Josef Voseček                   
členové komise Josef Kutmon     
 Vladimíra Petzoldová   
 Rudolf Mikeš     
 Ing. Jaroslav Chládek    
 Jiří Šebek     
 Ing. Jiří Feřtek     
 Ing. arch. Milan Veselý  
 Ing. Vladimír Vojta, CSc.  
tajemnice komise: Ing. Jana Lebedová           
 

  



Složení výborů Zastupitelstva městské části Praha 14  
Výbor kontrolní 
předseda kontrolního výboru:  Petr Kovanda 
členové kontrolního výboru:   František Křížek 
      Ing. Miroslav Vysloužil 
      Vojtěch Šebek 
      Ing. Ilona Picková 
tajemnice:     Mgr. Eva Koplíková  
 
Výbor finanční 
předsedkyně finančního výboru:  Eva Dokonalová 
členové finančního výboru:   Ing. Jiří Feřtek 
      Ing. Eva Bažilová 
      Mgr. Daniel Rovan 
      Dr. Ing. Otakar Horký 
      Jan Černík   
tajemník:     Ing. Petr Winkler    

 
 

  



4. Úřad městské části Praha 14  
Úřad m. č. Praha 14 tvoří vedení (starosta, zástupci starosty, tajemník) a zaměstnanci, kteří 
plní pracovní povinnosti vyplývající zejména ze zákoníku práce, ze zákona o hl. m. Praze a 
ze Statutu hl. m. Prahy, ze zákona o úředních územních samosprávných celků, z 
pracovního řádu, organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů.  

 
 

Vedení Úřadu MČ Praha 14 
starosta    Ing. Miroslav Froněk 
zástupci starosty   Mgr. Jitka Žáková 
     Bohumil Sobotka 
tajemník    Ing. Luděk Lisý 

 
Úřad městské části Praha 14  

Úřad MČ Praha 14 se řídí organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy (pracovní 
řád, etický kodex, spisový a skartační řád, kolektivní smlouva). Organizační řád vymezuje 
organizační strukturu (viz schéma) a systém řízení s ohledem na vztah ÚMČ k Městské 
části jako celku, k jejím orgánům a dále k orgánům obce - hl. města Prahy a státu. 
Posláním Organizačního řádu je soustředit důležitá ustanovení závazných právních 
předpisů, a to zejména poslání, práva a povinnosti zastupitelů, úřadu a pracovníků úřadu. 
Podkladem pro jeho vypracování byl zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se 
vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Organizační řád vychází ze 
zákona o hl. m. Praze a dále upravuje skutečnosti, které nejsou v uvedeném zákoně 
upraveny, či je jejich úprava obecná a zahrnuje případné další dodatky neodporující 
zákonu. Samostatnou působnost MČ vymezuje § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., 
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. MČ pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeb bydlení , ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 
vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Přenesenou 
působnost MČ vymezuje § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Úkoly v přenesené působnosti jsou povinny 
zabezpečit orgány MČ.  

  



Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů  na  úseku samostatné 
působnosti 

Vedoucí odborů se podílejí na přípravě a zpracování rozpočtu a v rozsahu svých 
kompetencí provádějí pravidelnou kontrolu účelnosti a hospodárnosti vynaložených 
prostředků. 

• Kancelář starosty působí na úseku zabezpečování  výkonu právní agendy pro 
potřeby   městské části Praha 14, zajišťování pořádání kulturních, společenských a 
sportovních akcí, správy místních poplatků ze vstupného, zajišťování nematričních 
obřadů, vzdělávacích kurzů pro mládež,  registrace a údržba památek, zabezpečuje 
vydávání regionálního měsíčníku městské části Praha 14 a zajišťuje jeho distribuci, 
zabezpečuje vyřizování bytových záležitostí. Činnosti v úseku bytovém náleží do 
vedlejšího hospodářství. 

• Odbor interního auditu v rámci finanční kontroly provádí zejména finanční 
audity, audity systémů, audity výkonu, na základě svých zjištění předkládá 
starostovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, 
k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků. 

• Kancelář tajemníka odpovídá za podávání informací a vysvětlení souvisejících s 
výkonem státní správy i samosprávy  m. č. Praha 14 i v hl. m. Praze, získává, 
zpracovává a rozšiřuje  další informace nad výše uvedený rámec. Informace 
poskytuje  občanům prostřednictvím dostupných informačních prostředků.  

• Živnostenský odbor působí na úseku: mapování obchodní  činnosti, obchodu a 
služeb na m.č. Praha 14. 

• Odbor životního prostředí  působí na úseku: přípravy podkladů  pro zpracování 
programů tvorby a ochrany životního prostředí  na území městské části; údržby 
veřejné zeleně, čistoty území,odvozu a likvidace komunálních odpadů; 
projednávání a rozhodování správních deliktů právnických osob a podnikatelů 
(fyzických osob oprávněných k podnikání), popř. přestupků občanů při 
nedodržování čistoty a pořádku a znečištění veřejného prostranství.  

• Odbor územního rozvoje působí na úseku: zabezpečování vlastní investiční 
výstavby městské části, plní úkoly investora a  technického dozoru; přípravy 
podkladů pro zpracování programů investiční výstavby městské části; plánovací 
činnosti rozvoje  infrastruktury na m.č.Praha 14 v návaznosti na plán finančních  
prostředků, příprava podkladů pro zpracování programů rozvoje  území, zpracování 
stanoviska k projednání územního plánu. 

• Odbor školství působí na úseku: zpracovávání koncepce vzdělávací politiky 
městské části, předkládá návrhy na využití školských zařízení; zajišťuje hospodárné 
využití majetku městské části v oblasti školství, vykonává správu tohoto majetku. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: rozpočtu, účetní evidence   
(s výjimkou operativní evidence), výkaznictví ( zejména  sestavování návrhů 
rozpočtů městské části, výsledků jejího  hospodaření), finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu a  rozpočtu hl.m. Prahy, správy dočasných účelových fondů,  
místních poplatků (nejsou-li v kompetenci jiného odboru) a  daní; u daní a poplatků 
provádí supervizi jejich správy i ve  vztahu k ostatním správcům; zabezpečování 
podkladů pro  rozhodování, pokud se dotýkají finančního hospodaření městské  
části, sestavování předepsaných výkazů, hlášení apod.; provádění finančních revizí 
u organizací zřízených m.č. Praha 14, revizí VHČ i revizí vlastního hospodaření s 

  



finančními prostředky  v jednotlivých kapitolách rozpočtu; vymáhání, popř. 
exekuční  řízení u rozhodnutí, vydaných v samostatné působnosti, ve  kterých byla 
uložena povinnost peněžního plnění. Dále působí na úseku: správy majetku, správy 
nemovitostí, evidence nemovitého majetku, kde sleduje jeho efektivní využití a 
dále zajišťuje přípravu a uzavírání nájemních a kupních smluv. Činnosti které jsou 
zařazeny v oddělení majetkových dispozic náleží v oblasti správy majetku do 
vedlejšího hospodářství.  

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP (lékařské služby první 
pomoci). Připravuje podklady pro tvorbu lokální zdravotní politiky, navrhuje, 
koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně 
aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů 
MČ Praha 14 v oblasti zdravotnictví 

• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: přípravy podkladů pro zpracování 
programů rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, zpracování 
stanovisek k záměrům orgánů či organizací, týkajících se městské části, předkládá 
podněty ke změnám v oblasti dopravy a MHD (Městské hromadné dopravy). 

 

Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů na úseku přenesené působnosti 
Ustaví-li RMČ komisi dle čl. 9 odst. 4 Organizačního řádu, působí tato komise pro danou 
věc jako správní orgán. 
• Kancelář starosty působí na úseku: ochrany kulturních památek, matriční činnosti  
vč. uzavírání manželství, státního občanství atd., plní povinnosti stanovené MČ Praha 14 
zvláštními  předpisy na úseku obrany státu, úsek právní  vykonává přestupkovou agendu 
(vyjma přestupků v oblasti působnosti odboru životního prostředí, odboru výstavby a 
odboru občanskosprávního). 
• Kancelář tajemníka zabezpečuje poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o poskytování informací. 
• Živnostenský odbor působí na úseku: živnostenského podnikání, ochrany 
spotřebitele,  kontroly označení  tabákových výrobků včetně projednávání porušení 
příslušných  zákonů a ukládání sankcí dle příslušných zákonů. 
•Odbor životního prostředí působí na úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany 
ovzduší, rybářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, 
ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva,  s odpady, projednávání přestupků v rámci  
působnosti odboru, správy místního poplatku za zábor veřejného prostranství v zeleni. 
• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: územního plánování a stavebního řádu 
(výkon funkce   stavebního úřadu svěřené statutem) a správy místního poplatku za zvláštní 
užívání komunikace ( výkon funkce silničního správního úřadu svěřené statutem). 
• Občansko správní odbor působí na úseku ověřování listin a podpisů, přihlašování 
bydliště a evidence obyvatelstva, vydávání osobních dokladů (OP a CD), výkonu 
přestupkové agendy zejména na úseku občanského soužití,majetku, veřejného pořádku a 
pořádku ve veřejné správě (§  42, § 42 a), § 42 b), §  43, §§  46–50 zák. č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění), ochrany občanských práv dle § 5 OZ, dozoru nad výkonem 
shromažďovacího práva, územního členění městské části včetně názvu ulic,organizačně 
technického zabezpečení voleb. 
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: sociální péče, péče o staré a  
zdravotně postižené občany, péče o rodinu a děti, civilní služby  a na úseku sociální 
prevence. Odbor sociálních věcí působí na úseku:  projednávání  přestupků v rámci 
působnosti úseku zdravotnictví; zajišťuje zřizování a financování LSSP pro děti a dospělé, 
kontroluje plnění závazků v kupních smlouvách o prodeji zdravotnických zařízení, 

  



zajišťuje úkoly spojené se zdravotním zajištěním krizových situací v regionu a brannou 
pohotovostí státu,  
• Odbor ekonomiky a správy majetku  působí na úseku: vymáhání, popř. vedení 
exekučních  řízení u rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, ve kterých  byla 
uložena povinnost peněžního plnění. 

 

  



Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů při výkonu činností provozního 
charakteru 

• Kancelář starosty zajišťuje činnost orgánů Městské části Praha 14, Rady a 
Zastupitelstva městské části, přípravu podkladů pro práci starosty, zabezpečuje 
činnost redakce „Listy Prahy 14“. 

• Samostatné oddělení sekretariátu členů rady zajišťuje činnosti a přípravu 
podkladů pro práci starosty a zástupců starosty. 

• Kancelář tajemníka zajišťuje činnost tajemníka úřadu zejména v oblasti kontroly 
a řízení úřadu, přípravě vnitroorganizačních směrnic a příkazů vydávaných 
starostou a tajemníkem úřadu. 

• Odbor informatiky odpovídá za instalaci, údržbu a využívání  výpočetní techniky 
v úřadu a za aplikaci automatizovaných  informačních systémů v podmínkách 
úřadu. 

• Odbor hospodářské správy působí na úseku: zabezpečení veškerých  potřeb pro 
činnost úřadu, s výjimkou činností výslovně svěřených platným organizačním 
řádem jinému odboru. 

• Personální odbor působí na úseku zabezpečení personálního obsazení úřadu, 
úseku práce a mezd, úseku vzdělávání  a úseku mzdové účtárny. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: správy fondů vytvářených 
městskou částí podle zvláštních předpisů. 

 
 

  



  



II. kapitola/2007  Obyvatelstvo, péče a bezpečnost 
 
 

 Obyvatelstvo 

 Občansko-správní agenda 

 Sociální a zdravotní záležitosti 

 Sociální zabezpečení a státní sociální podpora 

 Oddělení bytové a matriční 

 Krizové řízení 
 Bezpečnostní složky 
Městská policie 
Policie ČR 

  



 

Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
 

Správní obvod Praha 14 
(Praha 14 a Dolní Počernice) 

 
rok 2007 Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje celkem  

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem  
v evidenci   
ÚMČ 
 Phy 14 

  1.07 22 232 9 860 1 307 6 540 39 939 1 996 41 935 
  2.07 22 272 9 847 1 317 6 529 39 965 2 002 41 967 
  3.07 22 340 9 817 1 328 6 526 40 011 2 012 42 023 
  4.07 22 381 9 811 1 347 6 522 40 061 2 020  42 081 
  5.07 22 388 9 787 1 352 6 516 40 043 2 026 42 069 
  6.07 22 405 9 783 1 363 6 502 40 053 2 027 42 080 
  7.07 22 440 9 767 1 382 6 514 40 103 2 032 42 135 
  8.07 22 240 9 910 1 305 6 526 39 981 1 972 41 953 
  9.07 22 427 9 737 1 402 6 507 40 073 2 027 42 100 
10.07 22 422 9 705 1 414 6 509 40 050 2 034 42 084 
11.07 22 420 9 707 1 427 6 508 40 062 2 030 42 092 
12.07 22 145 9 697 1 434 6 509 40 055 2 026 42 081 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 narození zemřelí  

Leden 51 31 
Únor 68 18 
Březen 38 40 
Duben 45 25 
Květen 32 18 
Červen 43 15 
Červenec 39 22 
Srpen 54 16 
Září 40 16 
Říjen 60 34 
Listopad 33 17 
Prosinec 23 17 
celkem 526 279 

 
Komentář: Jak už tabulky napovídají MČ Praha 14 patří mezi urbanisticky 
nejdynamičtější se rozvíjející části hl. m. Prahy. Získáváme příliv nových obyvatel sídlištní 
výstavbou i novými stavebními projekty, které velmi optimálně vyvažují poměr mezi 
natalitou a mortalitou. Počet obyvatel jednotlivých částí Černého Mostu, Kyjí a Hostavic 
se zvyšují, zatímco v Hloubětíně je patrný výraznější pokles obyvatel.  

  



Čtyřiceti tisícový občánek Prahy 14 
Když se 5. prosince 2006 roku narodila Linda Ahneová, její 
rodiče (maminka Katarína a tatínek Radek) určitě netušili, 
jaké slávy se v pouhých několika měsících jejich 
miminko dočká. Stačilo k tomu docela málo. Přestěhovat 
se ze staré zástavby v Komořanech do nového bytu 
na Černý Most a jít si v tu správnou dobu vyřídit změnu 
trvalého bydliště. To bylo jednu dubnovou středu, ve 
čtvrtek jim byla doma v ulici Arnošta Valenty předána obálka, jejíž obsah považovali za 
dobrý fórek, a v pátek je s Lindou a sedmiletou Sandrou přijal starosta Prahy 14 Ing. 
Miroslav Froněk, aby jim předal šek na 14 tisíc korun. Linda se totiž stala jubilejní, 
čtyřicetitisící obyvatelkou Prahy 14.  

   

Malá Linda společně rodiči a starší sestřičkou  

 

  



 

Občanskosprávní agenda 
 
Občanskosprávní odbor vykonává ve 100% činnost v tzv. přenesené působnosti, tedy 
činnost výkonu státní správy na daných úsecích, které se řídí příslušnými platnými 
právními předpisy, nikoliv  rozhodováním samosprávy (radnice). 
 

Ověřování listin a podpisů  
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Toto oddělení bylo do roku 2000 
pod přímou správou Policie ČR, než bylo předáno příslušným úřadům (obvodním 
v Praze). Zde je každý občan povinen nahlásit změnu trvalého pobytu a dostane v této 
(i v jiných souvislostech) nový občanský průkaz a cestovní doklad. 
Úsek přestupků. Řeší přestupky v oblasti vymezené organizačním řádem, tedy 
zejména na úseku veřejného pořádku a občanského soužití.  
Tzv. vnitřní správa: V rámci občanskosprávního odboru se vedla i jiná správní řízení, 
a to zejména ohledně návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
Občanskosprávní odbor zajišťuje také přípravu voleb a referend.  

  



 
 

Sociální a zdravotní záležitosti  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP. Připravuje podklady pro tvorbu 
lokální zdravotní politiky, navrhuje, koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a 
ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady 
pro rozhodnutí orgánů MČ Praha 14 v oblasti zdravotnictví.  
 

  



ZDRAVOTNICTVÍ  v Praze 14  
Síť zdravotnických zařízení v naší městské části a ve spádové oblasti Dolní Počernice je 
tvořena výhradně ordinacemi soukromých lékařů a zdravotníků. Tento přehled odráží 
stav nabídky zdravotnických služeb na území Prahy 14 v polovině října 2007. V 
uplynulém období došlo a dále bude docházet ke změnám - vznikají nové ordinace, jiné 
ukončí svoji činnost, dochází i k jejich přestěhování v rámci městské části. V oblasti 
zdravotnictví Praha 14 financuje provoz LSPP, kterou pro naši městskou část a pro 
spádový region zajišťuje firma M.DELTA s.r.o., dále finančně přispívá Oblastnímu 
spolku ČČK, který zajišťuje pečovatelskou službu. Díky podpoře MČ jsou pořádány akce 
Dětský úsměv na mateřských školkách, každoročně Den zdraví pro občany naší městské 
části a dále probíhají odborné zdravotní přednášky a besedy lékařů na školách. 
Nezanedbatelné jsou rovněž prostředky, kterými Praha 14 formou grantů podporuje 
sociální péči. Před pěti lety uvedla Praha 14 do provozu Dům sociálních služeb, jehož 
provozovatelem je Oblastní spolek ČČK.  

Lékařská služba první pomoci (LSPP) 

Poliklinika Černý Most ("Parník"), Gen. Janouška 902 

BIOREGENA PO-PÁ do 17.00 

Lékárny 
EUROPHARM a.s., Lékárna Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6 
Hloubětín, Klánovická 487/2 
Kadmos, Maňákova 751 
Medinova, Bioregena, Vajgarská 1141 
Na Zámečku, Hloubětínská 13/3 
Poliklinika Černý Most, Generála Janouška 902 
U Rajské zahrady, Cíglerova 1139 
Zelená lékárna, Mochovská 535/38 
Eurolékárna, a.s., Poděbradská 296 
  
Přehled zdravotnických zařízení s více obory 
Číslo, které je u sídla zařízení uvedeno, najdete také v seznamu u jednotlivých lékařů, kteří 
v daném místě mají svoji ordinaci, abychom nemuseli uvádět stále tytéž adresy.  
1. Poliklinika Černý Most ("Parník"), Gen. Janouška 902  
Alergologie, angiologie, kožní, endokrinologie, gynekologie, sexuologická poradna, 
homeopatie, chirurgie, ortopedie, interna, klinická psychologie, laboratoře, neurologie, 
urologie, oční, ORL, praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, 
radiodiagnostika, sonografie, zubní, TBC a respirační nemoci, pracovní lékařství. 
2. Bioregena - Kyje, Vajgarská 1141  
Diabetologie, interna, kardiologie, gynekologie, chirurgie, ortopedie, neurologie, 
epileptologická poradna, oční, ORL, psychiatrie, laboratoře, radiodiagnostika, sonografie, 
praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, zubní. 
3. Hloubětín, Klánovická 487  
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie, oční, ORL, rehabilitace, 
zubní.  
4. Černý Most, Kpt. Stránského 999  
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie, interna, zubní.  
5. Medicur s.r.o., Černý Most, Kpt. Stránského 995  
Praktický lékař pro dospělé, rehabilitace.  
 

  



6. Centrum prof. Čecha s.r.o., 
Černý Most, Bobkova 737 
Ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace. 
7. Lékařské centrum, Sýkovecká 276 
Praktický lékaři pro děti, gynekologie 
8. Objekt Havana, Hloubětín, Mochovská 38  
Praktický lékař pro dospělé, kožní, psychiatrie, kliická psychologie, oční. 
9. Kyje, Českobrodská 1174 
Praktický lékař pro dospělé, akupunktura, homeopatie. 
10. Dolní Počernice, Národních hrdinů 587 
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie, zubní. 
 

 
Poliklinika "Parník" 

 Ordinace soukromých lékařů a zdravotníků (oborově podle abecedy) 

Akupunktura  
MUDr. Peterková Věra   9 
Alergologie  
MUDr. Bartošová Alexandra 1 
MUDr. Havlíčková Magdaléna  1 
Angiologie  
MUDr. Nádvorníková Irena  1 
Dětské (pediatrie) praktický lékař pro děti a dorost 
MUDr. Bubáková Daniela  1 
MUDr. Doležalová Alena  3 
MURr. Chaloupka Petr  2 
MUDr. Jandová Dana  7 
MUDr. Jedličková Věra  1 
MUDr. Mašková Dagmar  1 
MUDr. Nožičková Jana  10 
Mudr. Suchá Martina, Kučerova 806/167 
MUDr. Svobodová Olga  4 
MUDr. Čechová Miloslava, Sýkovecká 276 
 
Dermatovenerologie (kožní) 
MUDr. Šípková Soňa   1 
MUDr. Škorpíková Šárka   8 

  



MUDr. Večeřová Miroslava  1 
(MUDr. Kyslíková Alena) 
 
Diabetologie  
Bioregena s.r.o. 
MUDr.Fišerová Ivana   2 
 
Domácí péče 
Agentura Alice-OS ČČK 
Broschová Ludmila, Bří Venclíků 
 
Endokrinologie 
MUDR. Maršálková Danuše 1 
 
Fyzioterapie, léčebná rehabilitace,  
centrum profesora Čecha s.r.o. 
Mgr. Hrdinová-Čechová Heda  6 
MEDICUR s.r.o.    5 
Strýhalová Světla   3 
Synáčová Miluše   3 
 
Gynekologie 
Prof. MUDr. Čech Evžen, DrSc.  7 
MUDr. Dastychová Zuzana  10 
MUDr. Fučíková Zuzana   2 
MUDr. Grubauerová Vladimíra  1 
(a sexuologická poradna) 
GynCentrum s.r.o. Hloubětínská 3/13 
MUDr. Havránková Iva   3 
MUDr. Klimeš Vladislav   1 
MUDr. Lukešová Alexandra, V Chaloupkách 33 
MUDr. Novotná Jaroslava   1 
MUDr. Ždichyncová Jitka   4 
 
Homeopatie 
Mudr. Bubáková Daniela  1 
Mudr. Peterková Věra  9 
 
Chirurgie  
MUDr. Diblíková Jana   2 
MUDr. Kijenský Jiří   2 
MUDr. Mikula Jiří    1 
 
Interna 
Bioregena s.r.o. 
Mudr. Fišerová Ivana   2 
Mudr. Gotzingerová Olga   4 
Mudr. Nádvorníková Irena  1 
Mudr. Ždichynec Bohumil, CSc., Kpt. Stránského 
 
Kardiologie 

  



Bioregena s.r.o. 
Mudr. Křivohlavý Antonín  2 
 
Klinická logopedie 
PaeDr. Kopřivová Alena, Šestajovická 844 
 
Klinická psychologie 
Mgr. Martinová Kamila  8 
PhDr. Pohlová Anna, CSc.  1 
 
 
Laboratoře  
Bioregena s.r.o.    2 
Klinická biochemie, farmakologie, hematologie a mikrobiologie  
 
Lékařské laboratoře s.r.o.   1  
Klinická biochemie, bakteriologie, hematologie, imunologie, parazitologie,  
virologie, serologie 
VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o.  1 
Laboratorní diagnostika infekčních onemocnění zejména virového původu 
 
Neurologie  
MEDICUR s.r.o.    5  
MUDr. Janošová Věra 
 
Staroměstská poliklinika s.r.o. 
MUDr. Hořejší Jitka  
MUDr. Walterová Jana 2 
(a epileptologická poradna)  1 
 
Oftalmologie (oční) 
MUDr. Blovská Marta   3 
MUDr. Koudelka Miroslav, Kukelská 904 
Eiffel Optic s.r.o. 
Chlumecká 765/6 (CČM) 
MUDr. Havránek Richard   2 
(MUDr. Kejzlarová Alena) 
MUDr. Holubová Edita   8  
(MUDr. Fialová Kateřina) 
MUDr. Rafajová Růžena  1 
 
Ortopedie 
Centrum prof. Čecha s.r.o.  6 
Mudr. Kopecký Ivan   1 
Mudr. Semerád Jaromír  1 
 
 
ORL 
Mudr. Neděla Oldřich  3 
Mudr. Tuzarová Irena  2 
Mudr. Vejvalka Petr  1 

  



 
Pracovní lékařství - se závodní preventivní péčí 
MUDr. Hanzl Jaroslav, CSc.  1 
Gen. Janouška 902 
MUDr. Hartlová Naděžda 1 
Gen. Janouška 902 
 
Praktický lékař pro dospělé  
MUDr. Adamovičová Martina  1 
(MUDr. Maříková Michaela) 
Bioregena s.r.o.  
MUDr. Čejková Jana  2 
MUDr. Kostková Jana   2  
MUDr. Plobstová Magdaléna  2 
MUDr. Zrebná Brigita   2 
MUDr. Engelmann Vojtěch  1 
MUDr. Götzingerová Olga   4 
MUDr. Jágrová Věra  3 
MUDr. Jiráková Věra  8 
Medicur, s.r.o 
Mudr. Forst Jan   5 
Mudr. Mikšanová Marcela, V Chaloupkách) 
Mudr. Nováková Hana  10 
Mudr. Vejdělková Věnceslava 2 
Mudr. Kostka Vladimír, CSc. 2 
Mudr. Nováková Jitka  1 
Mudr. Peterková Věra  9 
 
Staroměstská poliklinika s.r.o. 
Mudr. Švábová Jitka  1 
Mudr. Talentík Zdeněk, Vlčkova 
Mudr. Záhorová Miroslava  3 
 
Praktický lékař pro dospělé 
se závodní preventivní péčí 
Bioregena s.r.o.    2 
Mudr. Štěpničková Alena 
Medicover, s.r.o. 
Mudr. Roninová Renáta, Českobrodská 
Mudr. Peterková Peterková Věra  9 
Psychiatrie 
MUDr. Dejdar Martin, Slévačská 905 
MUDr. Hainová Miroslava   8 
MUDr. Ondráčková Ivana   2 
 
Radiodiagnostika (RTG), monografie 
Bioregena, s.r.o. 
Mudr. Nová Jitka   2 
Dvořák Petr    1 
Stomatologie (zubní) 
Mudr. Benáková Miroslava, FZŠ Vybíralova 964 

  



Mudr. Čekanová Laura, Klánovická 601 
Mudr. Daníková Ludmila, Chvaletická 918 
DENT-ARTs.r.o 
Mudr. Hormandlová Helena 3 
Mudr. Madunická Jana  3 
Mudr. Forman Vladimír, Dentální klinika, Litošovická 409/10 
Mudr. Jurčová Jana   1 
Mudr. Klimešová Miroslava 4 
Mudr. Kohlík Petr, Za školou 39/16 
Mudr. Kříž Pavel, Kutelwascherova 921 
(Mudr. Doležal Zbyněk, Mudr. Dvořáková Soňa) 
MAMONA-DENT, s.r.o. 
Mudr. Macúrková Zinaida 
Mudr. Moravcová Ivana – ortodontie 
Mudr. Miklasová Kateřina  10 
Mudr. Jiráčková Hana 
Mudr. Pavlíček Jan   2 
Mudr. Pospíšil Miroslav, Osická 538 
(Mudr. Křivánková Alena, Mudr. Pospíšilová Hana) 
Mudr. Rak Pavel   3 
Mudr. Sýkorová Alena  3 
Mudr. Ciboch Miloslav, Gener. Janouška 902 
Mudr. Černý Jaroslav, Gen. Janouška 
Mudr. Hejnová Zuzana, Klánovická 487 
 
TBC a respirační nemoci 
Mudr. Boučková Ivana  1 
 
Urologie 
Staroměstská poliklinika s.r.o. 
Mudr. Šalda Svatopluk  1 
Mudr. Olexová Katarína  1 
 
Zubní laboratoře 
Drozdík Pavel, Sklenská 20 
Tomečková Lubica, Klánovická 601 
 
Homeopatické poradenství  2 
Janková Jiřina 
 
Zdravotní pomůcky s.r.o. 
Generála Janouška 902 
 
 

  



 

  

Hlavní vchod do polikliniky "Parník" 

  
 

  



 
 

 DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Městské části Praha 14, Bojčenkova 1099, Praha 9-Černý Most 

Provozovatelem moderního zařízení je Český červený kříž (oblastní spolek Praha 9), které 
seniorům poskytuje krátkodobé ubytování (jeden týden až tři měsíce s možností 
prodloužení) včetně zdravotní péče a rehabilitace. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s 
vlastním sociálním zařízením, společenská místnost s televizí, tělocvična pro rehabilitaci, 
možnost posezení na zahradě.  

 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 9 
Bří. Venclíků 1070, Praha 9-Černý Most  

Humanitární pomoc. Práce s dětmi a mládeží (výuka 1. pomoci). Pořádání letních táborů 
pro zdravotně oslabené děti. Zájezdy a kulturní výchovné akce pro seniory.  
 

 PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
Šromova 861, Praha 9-Černý Most (bývalý azylový dům), otevřeno od 23. 6. 2003 

Bezplatná a podle přání i anonymní poradenská, psychoterapeutická a sociální pomoc v 
náročných životních situacích a při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů 
(nedorozumění a neshody mezi členy rodiny, vztahy dospívajících, neochota jednoho 
partnera setrvat v manželství, rozvodové uspořádání, problémy soužití více generací, 
žárlivost, agresivita, nevěra, volba životního partnera, problémy v zaměstnání. Klub 
seniorů. 

 
 TRIANGL 

Středisko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky 
Šromova 861 Praha 9 - Černý Most (bývalý azylový dům, 3. patro) 

Kouření, alkohol, měkké a tvrdé nealkoholové drogy, gamblerství, závislost na počítačích). 
Triangl nabízí pomoc v případě, že už dítě experimentuje s drogami nebo drogy bere nebo 
jeho chování vzbuzuje podezření na kontakt s drogou. Je zaměřen na věkovou skupinu dětí 
mladších patnácti let a jejich rodiny. 

 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - DŮM TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH  

Kpt. Stránského 995, 996 Praha 9-Černý Most  
Zaměření občanského sdružení je pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně postižení 
občané.  
 
 DĚTSKÉ CENTRUM STACIONÁŘ PAPRSEK 

Šestajovická 19, Praha 9-Hloubětín 

Dětské centrum Paprsek chce přinášet světlo do života dětí se speciálními potřebami, 
spolupracovat s jejich rodinami, pomáhat rodičům v tíživé situaci. Paprsek nabízí péči 
formou denního pobytu a ambulantní poradenské péče. Denní pobyt je určen pro děti od 3 
do 18 let s výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími 
kombinovanými. Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s 
vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále pro 
děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací těchto 
postižení. U dětí útlého věku je možnost rané intervence poskytované v rodině podle 
programu Portage. Děti jsou v péči dětského lékaře a neurologa, psychologů, speciálních 

  



pedagogů, logopedů, rehabilitační pracovnice, vychovatelek, zdravotních sester a sociální 
pracovnice. Péče je komplexní, důraz je kladen na časné zachycení případných obtíží a 
odchylek a na to navazující pomoc, na týmový přístup odborníků více profesí, práci s 
rodinou, uplatnění terapeutických a stimulačních programů na podporu vývoje a vztahů 
(např. terapie pevným objetím podle J. Prekopové, speciální výchova podle Montessoriové, 
Portage program). Při zařízení působí jako pobočka Zvláštní a pomocné školy v Horních 
Počerních přípravný stupeň Pomocné školy a rehabilitační třída. Centrum je v působnosti 
odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.  

 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - DŮM TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH (DTP) 

Kpt. Stránského 995, 996, Praha 9-Černý Most 

Zaměření občanského sdružení je pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně postižení 
občané.  
 
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR OBVODNÍ VÝBOR PRO PRAHU 9 

U besedy 300, 190 14 Praha 9-Klánovice 
Svaz tělesně postižených zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany v oblasti 
sociální rehabilitace a aktivního využití volného času. Poskytuje sociálně právní 
poradenství a působí v oblasti vzdělávání a rekvalifikace postižených občanů.  
 
 KLUB AA (alergici, astmatici) Černý Most  

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem 

Organizování ozdravných pobytů doma i v zahraničí, pěší výlety do přírody, plavání, 
hypoterapie, kultura.  

  



       
Odbor státní sociální podpory  

Dávky státní sociální podpory 
 
V rámci systému státní sociální podpory je zahrnuto osm dávek státní sociální podpory. 
Dávky státní sociální podpory jsou : 

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 
1. přídavek na dítě, 
2. sociální příplatek, 
3. příspěvek na bydlení, 

b) ostatní dávky 
1. rodičovský příspěvek, 
2. příspěvek na školní pomůcky, 
3. dávky pěstounské péče, 
4. porodné, 
5. pohřebné. 

 
Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (vydanou pod č. 112/2006 Sb.,) 
se  od 1. ledna 2007  podstatně mění podmínky nároku a výše dávky příspěvek na bydlení.  
Změny reagují na novou konstrukci životního minima, ale i na dopady deregulace 
nájemného z bytu. Na rozdíl od úpravy platné do prosince 2006, kdy základní podmínkou 
bylo, že rozhodný příjem rodiny nedosahoval v předchozím čtvrtletí 1,6 násobku životního 
minima, nová úprava zohledňuje  obecně vyšší nájemné v Praze, ale i ostatní náklady 
spojené s bydlením, tj. náklady na topení, spotřebu plynu a elektřiny, vodné a stočné, 
odvoz odpadu.  
 
Nadále platí základní podmínka, že nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo 
nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu,  tuto dávku nezískají rodiny, které 
využívají jiné formy bydlení, např. mají na byt uzavřenu  podnájemní smlouvu nebo nejsou 
v bytě hlášeny k trvalému pobytu.  
 
Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti,  jejichž náklady na bydlení jsou v Praze 
vyšší než 35 % rozhodného příjmu rodiny a zároveň musí platit, že 35 % rozhodného 
příjmu je nižší než částka normativních nákladů na bydlení stanovených v zákoně. 
Normativní náklady na bydlení zákon stanovuje u jednotlivých forem bydlení (nájemní 
bydlení, družstevní a vlastnická forma) rozdílně a  jsou závislé na počtu bydlících osob. 
 
V roce 2007 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 13 zaměstnanců Úřadu 
městské části Praha 14. 
Za rok 2007 bylo přijato a vyřízeno 16 934 žádostí o dávky státní sociální podpory. 
 
 
 
 

  



 
Oddělení právní, bytové a matriční  

 
úseku matričního, který vede běžnou matriční agendu, týkající se občanů, kteří mají trvalé 
bydliště na území správního obvodu m.č. Praha 14,  tj. matrika narozených, sňatků, úmrtí, 
zvláštní matrika (události, které nastaly v cizině a týkají se výše uvedeného), dále pak 
zajišťuje dle zákonné úpravy  změny jména a příjmení na žádost občana,  připravuje 
podklady pro udělení  státního  občanství, kdy občané, kterým bylo uděleno státní 
občanství,  skládají na Úřadu slib; v roce 2007 bylo uzavřeno na Úřadu m. č. Praha 14  to 
bylo 410 sňatků (rozvody 214); státní občanství  bylo uděleno celkem 18 občanům.   

  



Krizové řízení  
 
Bylo dokončeno zpracování VHP společnosti Linde Technoplyn a.s. a společnosti Český 
Plyn k. s. V prosinci byla pro veřejnosti zpracována MHMP ve spolupráci s naší MČ 
„Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování,“ která byla občanům 
poskytnuta v roce 2007. 
V měsíci květnu byla prováděna opatření k zmapování počtu drůbeže a ostatních ptáků 
v drobných chovech na MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernic s cílem připravit se na možnou 
nákazu ptačí chřipkou, která byla hygienickou službou zjištěna na několika místech ČR. 
 
 

 

  



 
Akce pro 400 dětí  
Tolik dětí najednou zaměstnat a vzbudit 
jejich zájem dokáží hasiči, záchranáři a 
policisté velmi snadno. V praxi to 
předvedli 22. června 2007 v základní 
škole Bří Venclíků, kde v rámci podpory 
výuky dětem předváděli ukázky své práce 
a velmi přijatelnou formou zábavy a hry 
jim vštípili do paměti důležité informace, 
které se jim o prázdninách určitě hodily. 
Akci organizoval Hasičský záchranný 
sbor hl.m.Prahy, účastnila se i Policie ČR, 
Záchranná brigáda kynologů Praha, 
o.p.s.Dětství bez úrazu a další organizace. 
Praktické cvičení s názvem "Ochrana 
člověka za mimořádných událostí" se na ZŠ Bří Venclíků konalo poprvé a v uplynulém 

školním roce to bylo jediné na Praze 14. 
Cílem bylo připravit děti od prvňáčků po 
deváťáky na řešení mimořádných událostí 
tak, aby si vždy věděly rady. Žáci viděli 
ukázky práce záchranářů-kynologů a 
jejich záchranářských psů a na dalších 
deseti stanovištích, kde se postupně 
všichni vystřídali, si např. vyzkoušeli jaké 
to je, když policie zadrží pachatele, 
dozvěděli se, kterým směrem utíkat, když 
hoří les a jak se zachránit v hořící 

místnosti. Na stanovišti zdravotní přípravy se naučili, jak zachránit nedýchajícího člověka 
nebo jak se zbavit přisátého klíštěte a získali ještě mnoho dalších potřebných informací.  

 
  

  
 

 

  



III. kapitola/2007   Hospodářství a rozvoj obce 
  živnostenské podnikání 
 
 

 Ekonomika a správa majetku obce  

 Územní rozvoj 

 Živnostenské podnikání, obchod a služby 

 Banky a pošta 

  



 

Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 
Rozpočet MČ Praha 14 v roce 2007  
Rozpočet městské části Praha 14 byl schválen Zastupitelstvem na jeho posledním jednání 
dne 19. 12. 2006. Tímto aktem byl završen poměrně složitý proces, který byl zahájen již 
počátkem druhého pololetí roku 2006, kdy vedoucí jednotlivých odborů ÚMČ předložili 
návrh výdajů. Na základě těchto podkladů byl sestaven 1. návrh rozpočtu. Ten byl 
postupně upravován na základě konzultací s vedením úřadu a podle upřesněné výše 
příjmové části rozpočtu. Po projednání ve finančním výboru zastupitelstva byl návrh 
rozpočtu schválen Radou městské části Praha 14 a následně i Zastupitelstvem městské části 
Praha 14.  
Rozpočet pracuje s příjmy v celkové výši 198 141 900,- Kč a výdaji ve výši 194 902 900,- 
Kč, je tedy sestaven, dle platné metodiky jako nevyrovnaný. Rozdíl (tzv. financování) 
zahrnuje úhradu na splátku půjčky od hl. m. Prahy, krytí výdajů Zaměstnaneckého fondu a 
zapojení Fondu oprav.  
 
Příjmová stránka rozpočtu  
Nejvyšší příjmovou položkou jsou dotace, jednak z rozpočtu hl. m. Prahy a jednak dotace 
ze státního rozpočtu. Další významnou položkou jsou prostředky převedené z vlastní 
zdaňované činnosti. Zbývající část tvoří daňové (např. správní poplatky, poplatky z 
výherních automatů, daň z převodu nemovitostí) a nedaňové (např. sankční poplatky, 
příjmy z poskytování služby, příjmy úroků, �) příjmy. Tyto příjmy jsou již několik let 
stabilní a zůstávají tedy na úrovni let předchozích. K výrazným změnám oproti předešlým 
létům došlo u dotačních příjmů. Zatímco v případě dotací ze státního rozpočtu se jedná 
pouze o změně způsobu financování sociálních služeb a jejich zapojování do rozpočtů 
územních samosprávných celků (budou uvolňovány v průběhu roku z kapitoly MPSV ČR), 
v případě dotace z hl. m. Prahy se jedná o zásadní změnu modelu určování dotačních 
vztahů mezi hl.m. Prahou a městskými částmi. Tento model je pro městskou část Praha 14 
nevýhodný a znamená propad více než 5 mil Kč oproti minulému roku a vytváří velmi 
nepříznivou výchozí situaci pro léta následující.  
Rada městské části Praha 14 vyslovila s tímto modelem dotačních vztahů zásadní 
nesouhlas a pověřila mne, abych usiloval při jednáních s představiteli hl.m. Prahy o změně 
tohoto systému. Celková výše dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy 
v přenesené působnosti, zejména zabezpečování výplat státní sociální podpory, je 
nedostatečná a výrazně nižší oproti ostatním pověřeným obcím v ČR (v současné době 
probíhají jednání mezi hl. m. Prahou a MPSV ČR s cílem dosáhnout nápravy).  
 
Běžné výdaje 
Výdaje jsou členěny dle určení jejich čerpání, tj. na výdaje neinvestiční a výdaje kapitálové 
(určené na investice).  
 
Neinvestiční výdaje:  

• územní rozvoj - zde je rozpočtována částka 210 tis. Kč na zajištění studií a analýz 
pro investiční akce, které probíhají na městské části Praha 14  

• ochrana životního prostředí - rozpočtované finanční prostředky jsou určeny na 
údržbu dětských hřišť, zlepšení vzhledu území městské části Prahy 14 (výsadba 
nových rostlinných kultur, sběr psích exkrementů, sekání trávy atd.) a zajišťuje 
odvoz komunálního odpadu  

  



• doprava a výstavba - částka 3 000 tis. Kč je určena na opravy a úklid 
motoristických i nemotorových komunikací  

• školství - je v rozpočtu zajištěno částkou 47 600 tis. Kč, z toho tvoří výdaje na 
příspěvky do základních škol a mateřských škol 46 500 tis. Kč  

• zdravotnictví a sociální věci - zde dochází k razantnímu snížení rozpočtu, sociální 
dávky budou naší městské části posílány účelově během roku a v průběhu roku 
bude také rozpočet upravován. Schválený rozpočet představuje částku 2 640 tis. Kč 
určenou na zajištění pečovatelské služby. Je zde také počítáno s částkou 1 500 tis. 
Kč na zajištění lékařské služby první pomoci. Dále je zde částka 800 tis. Kč na 
granty v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví, 400 tis. Kč na granty v oblasti 
protidrogové prevence a prevence kriminality  

• kultura a občanské záležitostí - částka 1 000 tis. Kč na zajištění kulturních akcí 
(např. Hudební festival, Babí léto, Divadelní festival, tenisový turnaj, Májování). 
Zde se počítá s 400 tis. Kč na granty do oblasti kultury a využití volného času dětí a 
mládeže a dále 400 tis. Kč na granty v oblasti sportu a tělovýchovy. V rozpočtu je 
počítáno s částkou 1 300 tis. Kč na vydávání a distribuci regionálního časopisu 
"Listy Prahy 14"  

 
Vývoj dotací v letech 2004-2007  
 

Pořadí Rok Státní 
dotace  Dotace HMP Dotace 

CELKEM  
1. 2004 59 976

000,00 
 102 608 000,00 162 584

000,00 
2. 2005 58 392

000,00  
 103 090 000,00 161 482

000,00 
3. 2006 68 778

000,00  
 104 317 000,00 173 095

000,00 
4. 2007 20 976

000,00 
 99 106 000,00 120 082

000,00  
  

 
  

• zastupitelstvo a místní správa - zde jsou soustředěny např. výdaje na zabezpečení 
provozu úřadu (technické vybavení a správa budov, energie, telefony), zabezpečení 

  



provozu informačních technologií, provozní náklady hřbitova v Kyjích, platy 
zaměstnanců úřadu včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a odměny členů 
zastupitelstva (z celkové částky 116 656,9 tis Kč připadá cca 50 % na zabezpečení 
výkonu státní správy). Dále je zde vytvořena rezerva ve výši 3 687,6 tis. Kč, ze 
které budou v průběhu roku hrazeny neočekávané výdaje.  

 
Kapitálové výdaje 
Tato část rozpočtu obsahuje převážně prostředky na zpracování projektové dokumentace 
(zejména oblast školství a tělovýchovy), dále prostředky na zabezpečení spoluúčasti 
městské části na realizaci Centra vzdělávání a veřejného internetu Černý Most (projekt 
podporován finančním příspěvkem z EU) a rekonstrukci dětských hřišť.  
Tak jako v minulých letech bude snahou představitelů městské části zajistit realizaci 
investičních záměrů z rozpočtu hl.m. Prahy a získat dodatečné dotace jak z prostředků 
hl.m. Prahy tak i ze státního rozpočtu.  
Péče o svěřený bytový fond je zajišťována ze zdaňované, tzv. vedlejší hospodářské 
činnosti.Finanční plán pro rok 2007 počítá s částkou více než 81 mil Kč, která je určena 
především na zajištění oprav, údržby a revizí a na správu bytového fondu. Závěrem lze 
konstatovat, že schválený rozpočet je sestaven vyváženě a umožňuje zajistit nejdůležitější 
potřeby městské části Praha 14 v letošním roce.  
 
  
  

  



 
Granty na rok 2007 
Městská část Praha 14 vyhlásila v letošním roce podporu grantových projektů ve čtyřech 
oblastech: kultury a aktivit volného času; protidrogové prevence a prevence kriminality; 
sociální péče a zdravotnictví; sportu a tělovýchovy. Celkem se grantového řízení zúčastnilo 
58 žadatelů (někteří žadatelé se přihlásili do více oblastí) a grantovou podporu získalo 
celkem 102 projektů. Při vyplňování grantových formulářů mohli jednotliví žadatelé opět 
využít pomoci konzultantů pro jednotlivé oblasti. Celkový objem prostředků na granty byl 
letos 2 miliony Kč, což představuje oproti roku 2006 nárůst o zhruba 344 000 Kč. Tyto 
finanční prostředky byly rozděleny následovně:  
400 000 Kč na 34 projektů v oblasti kultury a aktivit volného času, 400 000 Kč na 11 
projektů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, 800 000 Kč na 22 
projektů v oblasti sociální péče a zdravotnictví a 400 000 Kč na 35 projektů v oblasti 
sportu a tělovýchovy. O udělení grantů do 50 000 Kč rozhodovala Rada MČ Praha 14, u 
finančních darů nad 50 000 Kč Zastupitelstvo. Přehled schválených grantů uveřejňujeme 
níže, je umístěn rovněž na úřední desce a na webových stránkách radnice.  
  

Žadatel 
- 

přiznaná Žadatel 
- 
přiznaná Žadatel 

- 
přiznaná Žadatel 

- 
přiznaná 

Název 
projektu 

výše 
grantu Název projektu výše 

grantu Název projektu výše 
grantu 

Název 
projektu  

výše 
grantu 

Zajíček na 
koni  102350 Nízkoprahové 

kluby 70000 Církev Bratrská v 
Praze 9-ČM 30000 SK Neptun 

Praha 50000 

JAHODA a 
DŽAGODA   Provoz BB klubů - 

klubová činnost    
Pronájem 
bazénu a 
tělocvičny 

  

 
Klub Jahůdka 
pro rodiče s 
dětmi  

30000 Základní škola 30000     

    Vybíralova, P9   
TJ Slavoj 
Tesla 
Hloubětín 

50000 

O.S.K.C. 
Heřmánek  60000 Protidrogový 

preventivní program   Rekonstrukce 
rozvodů vody   40000 

Dětská divadelní 
představení  10000 pro žáky 6. tříd   v areálu oddílu 

tenisu   

a tvořivé 
semináře pro 
děti  

  Základní škola  20000     

Tulipán - okno 
rozvíjení  20000 Hloubětínská, P9   

FK King 
fotbalový 
oddíl  

20000 

Jízda na 
koních 
zdarmapro 
děti s 
handicapya 
integrační 
výlety pro děti 
Letní 
integrační 
tábory s koňmi 
pro děti s 
handicapy a 
jejich 
rodinyProjekt 
osobní 
asistence, 
výpomoc v 
doučování  

47350 

předškolních dětí
dokořán  

   PROgram primární 
PREVence   Pronájmy hřišť, 

tělocvičen,   

pro Marii 
Náměstkovou 15000 Každý mladík 

chce být 30000     vybavení 
mistrovské,   

   bubeníkem, 
která dívka   KOB Tretra Praha 30000 

tréninkové a 
výdaje s tím 
spojené  

  

YMCA Praha 55500 by nechtěla být 
zpěvačkou         

Mateřské 
centrum 
Klubíčko 

20000     

Velikonoční a letní 
sportovní pobyt v 
přírodě spojený s 
tréninkemPořádání 
závodů poháru 

  AQUA 
BLUES  30000 

  



Herny 
mateřského  

Mgr. J. 
Břicháčková-
Olivová 

13000 10000  
Nákup 
sportovního 
vybavení 

  

centra 
Klubíčko 20000 

Zakoupení 
výtvarných 
potřeb 

        

Školička 
Beránek 10000 

pro provoz 
ateliéru VV dětí 
a mlád.  

  

žactva a pražského 
žebříčku  

  TJ Sokol 
Hloubětín 30000 

Pohybová 
výchova      ve Staré Huti  10000 

Nájemné na 
používání 
tělocvičen 

  

předškolních 
dětí  5500 

Junák, svaz 
skautů a 
skautek ČR 

15000       

   
Kultura využití 
VČ dětí a 
mládeže 

    
Škola 
Taekwon-doo 
Dan-Gun  

30000 

Sdružení na 
pomoc  390000 O. S. Počin 12000   Pronájem 

tělocvičen 20000 

dětem s 
handicapy  Koně pod 

střechou    

Pronájmy 
tělocvičny, 
dopravana závody, 
startovnéa podpora 
celoročních 
aktivitKlubu orient. 
běhu  

10000 Vybavení dětí a 
juniorů   

Kulturní akce 
Motýlek  20000 TJ Kyje  31000     ochrannými 

pomůckami    

Podpora rodin 
s dětmi  

Výprava za 
kulturou, 
poznáním  

6000  PROSAZ 30000 - chrániči 10000 

do 6 let věku 50000 a za zdravím do 
lázní Poděbrady   Doma je doma       

Centrum 
denních služeb 60000 

Nákup 
přenosných 
hliníkových  

  1. integrační 
centrum  30000 PROTEBE 

humanitární   

Odlehčovací 
služby  80000 juniorských 

branek   
Integrace 
handicapovaných 
osob 

  sdružení  15000  

Nízkoprahový 
klub  160000 na kopanou 25000 SKP H. Počernice  30000 Šach 

PROTEBE    

Prázdninový 
příměstský 
tábor 

20000     Pečovatelská služba       

   
Sdružení 
občanská 
inspirace 

20000 Marie Mádlová 30000  FlbK ZŠ 
Vybíralova  10000 

Cikne Čhave  104000 Rekonstrukce a 
vybavení prostor   Osobní asistence 

zdrav. postiženému   
Jarní florbalový 
turnaj    

Celorep. 
soutěž 
Romský talent 

14000 pro práci s dětmi 
a soc.-právní    Integrační centrum 

zahrada 20000 a vybavení 
oddílu    

Poradenské 
centrum CČ 50000 poradenství    Komplexní péče pro       

Klub Cikne 
Čhave 40000     

handicapované 
klienty Integr. centra   SK Spectrum 

Praha 20000 

   93. pionýrská 
skupina 30000      Školní 

softbalová liga 10000 

Diakonie 
církve 
bratrské  

100000 Akce ve volném 
čase   

Centrum pro 
zdrav. postižené 
Kraje Praha 

20000 Pronájem hřiště 10000 

  



Osobní 
asistence 20000 pro mládež  10000 Centrum pro 

zdravotně postižené       

Tréninkové 
bydlení 50000 Provoz a 

vybavení prostor   
Sjednocená org. 
nevidomých a 
slabozrakých  

20000  Fit Studio D  30000 

Provoz centra 
denních služeb  pro činnost  10000 

Zdravotně 
rehabilitační 
program  

  
Pronájem TV 
zařízení a 
sportovišť 

  

pro osoby s 
těl. postiž. 30000 

Akce pro 
neorganizované 
děti  

10000 Fokus  40000     

         Hanušová 
Hana  20000 

Český 
červený kříž  160000 Divadlo Kámen 8000   

5.stepařská 
přehlídka a 
exhibice 

  

Sociální péče - 
služby domácí  

Celoroční 
činnost v r. 2007   

Dům na půl cesty v 
systémukomunitních 
služeb pro lidi s 
duševní nemocí  

  moderní 
gymnastiky    

péče o seniory      Formika  20000 o pohár Pražské 
14    

a zdrav. 
postižené 20000 O. S. Kometa 10000 Podporované 

zaměstnávání       

Provoz a 
vybavení 
ubytovacích  

 Kometa dětem       SK Prosek 
Praha 50000 

zařízení pro 
seniory  50000     Speciální domov 

mládeže  5000 Časomíra s 
ukazatelem    

Nízkoprahový 
klub seniorů 90000 DDM Praha 9 19150 SPMP Chotěšice    skóre pro 

basketbal  20000 

   
Akce pro 
neorganizovanou     Dívčí sportovní 

aktivity   

Asistence 60000 mládež  4150   na Lehovci a 
okolí  30000 

Služby 
asistence 
občanům 

60000 Akce ve volném 
čase pro děti   

Příprava mentálně 
postižené mládeže 
pro uplatnění na 
trhu práce 

      

   a mládež, akce 
pro seniory  15000         

Jahoda O. S.  100000             

  
 
 

  



 
Územní rozvoj 

 
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA v roce 2007  
 
Rozpočet MČ v tomto roce byl tvořen v oblasti kapitálových výdajů, nejen vlastními zdroji 
MČ a získanými účelovými dotacemi HMP, ale i dotací ze státního rozpočtu. Celkový 
objem investičních prostředků tak byl nejvyšší za posledních 10 let (55 mil. korun). 
K jednotlivým akcí podrobně. 
Probíhala další etapa zlepšování městského parteru v Jiráskově čtvrti a to rekontrukcí 
chodníků v ul. Podlišovská a vozovky a chodníků v ul. Dvořišťská v úseku 
Velkoborská-Podlišovská. Sjízdnost této komunikace byla již velmi obtížná, a proto byla 
zařazena do celkové rekonstrukce s tím, že se zároveň vytvoří podmínky pro oboustranné 
parkování vozidel zjednosměrněním ul. Dvořišťská a zesílenou konstrukcí jižního chodníku. 

   
I v tomto roce převažovala investiční činnost na odstraňování nevyhovujícího technického 
stavu předškolních i základních školských zařízení. Na objektu MŠ Paculova byla 
provedena kompletní výměna stávajících dřevěných oken a dveří za plastová a 
rekonstrukce střechy, spočívající v ponechání vrstev střechy a v položení nové 
hydroizolace včetně zateplení. V budově  MŠ Gen. Janouška bylo během letních prázdnin 
přistoupeno k celkové rekonstrukci rozvodů vody s novými obklady a dlažbou 
v umývárnách, WC i zařizovacími sanitárními předměty.  Pokračovala další etapa 
rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v ZŠ Bří Venclíků, včetně rozvaděčů i 
osvětlovacích těles na chodbách, v kabinetech a sociálních zařízeních. ZŠ Vybíralova se 
dočkala další výměny oken a to v pavilonech E, D a částečně i pavilonu C včetně nových 
žaluzií a parapetů. Rovněž i u ZŠ Gen. Janouška se přistoupilo k výměně oken a dveří a 
to v pavilonu E, kde docházelo k největším ztrátám netěsností. Byla provedena  kompletní 
výměna podlah obou tělocvičen v ZŠ Chvaletická. 
Samozřejmě se neopomnělo ani na zlepšení podmínek či zatraktivnění hřišť. Z grantu se 
v areálu ZŠ Chvaletická  vybudovalo nové víceúčelové hřiště s umělým trávníkem 
(křemičitý vsyp) uvnitř běžeckého areálu. To umožňuje svými rozměry 54m x 35m  hrát 
kopanou, malou kopanou, volejbal, basketbal i tenis. Našly se i finančních prostředky pro 
doplnění šesti hřišť volně přístupných o další nové herní prvky.  
V Galerii Praha 14 byla rozšířena vzduchotechnika o klimatizaci, aby se zajistilo příjemné 
a teplotě vhodné hygienické prostředí při stáleji se vyskytujících až tropických dnů.    
 
Investiční prostředky se promítly i v oblasti bytového fondu. Z důvodu zatékání dešťových 
vod do bytů v nejvyšším podlaží domu čp. 768-772 v ul. Rochovské byla provedena 
celková rekonstrukce ploché střechy. Pokračovala výstavba zastřešení u sjezdů do garáží 
bytových domů v ul. Bryksova a Kučerova.  
 

  



Investiční prostředky na infrastrukturu    
Také v roce 2006 probíhala na území naší městské části rozsáhlá a nákladná stavební 
činnost. Především byla realizována dlouho připravovaná a očekáná rekonstrukce 
Broumarská a to v úseku od křižovatky s ul. Rožmberskou (včetně této křižovatky) až k 
přemostění Rokytky, tj. v délce cca 760 m. Investorem byl správce TSK hl. m. Prahy a 
náklady na tuto vlastně již druhou etapu (první byla provedena v roce 2004 v úseku 
křižovatka Českobrodská-Rožmberská) činily téměř 200 mil. korun. Polovinu finančních 
prostředků se podařilo získat z evropského strukturálního fondu, o zbytek se podělil státní 
(34%) a městský (16 %) rozpočet. Součástí akce byla rekonstrukce  vozovky a chodníků 
včetně jejich odvodnění, přičemž v centru Starých Kyjí došlo u komunikace, oproti 
stávajícímu stavu, k vhodnějšímu trasování a ke vhodnějšímu napojení ul. Hodějovské. 
Součástí stavby byly mimo jiné i zastávky MHD BUS včetně staničních přístřešků, 
parkoviště u hřbitova Kyje, rekonstrukce nadjezdu ČD, opěrná zeď Broumarská, zárubní 
zeď Hodějovská, nové veřejné osvětlení a další nové inženýrské sítě a také přeložky 
stávajících inženýrských sítí, nová dešťová usazovací nádrž včetně souvisejících objektů a 
protihluková opatření na přilehlých objektech. V rámci stavby byly provedeny demolice 
části vybočujícího skladu UNIPu a objektu bývalé školy (Prelátská).  

V závěru roku 2006 dokončil odbor městského invrestora MHMP i úpravu 
komunikací ve čtvrti Aloisov – ul. Tálinské a Oborské. Zbývající ulice Lánská a část ul 
Tálinská (od Oborské)  budou následovat po doplnění chybějícího vodovodu.  
 
Došlo k revitalizaci retenční nádrže –Aloisovského rybníčku, který se dlouhou dobu 
potýkal s vážným nedostatkem vody a  postupem času ztrácel díky neutěšenému 
technickému stavu svou původní funkci. Provedlo se vyčištění, opravení netěsnosti, které 
způsobovaly zbytečné úniky nashromážděné vody, a stavební úpravy vodohospodářského 
objektu včetně úprav estetických. Došlo také k obnovení stálého přítoku do nádrže 
utěsněním drenážních obsypů dešťové kanalizace a vyvedením vody zpět do nádrže. Po 
naplnění nádrže vodou byly břehy postupně osázeny vlhkomilnou mokřadní vegetací, 
kvetoucími rostlinami, stromy a keři. Byl vytvořen Malý ostrůvek uprostřed vodní plochy 
jako útočiště pro vodní ptáky a obojživelníky.  
V červenci 2007 byla zahájena 1.etapa odbahnění Kyjského rybníka, jehož zanesení 
tvořilo místy mocnost až 1m. Pro těžbu bahna z rybníka byly nasazeny sací bagry a cca 40 
000 m3 sedimentu bylo načerpáno do sedimentační nádrže. Po vytěžení Kyjského rybníka 
a  naplnění sedimentační nádrže byla hladina rybníka upuštěna, aby došlo k odvodnění 
vytěženého sedimentu. V rámci maximálního urychlení prací byl částečně odvodněný 
sediment  nakládán na velkoobjemové nákladní automobily a odvážen na příslušnou 
skládku. Práce byly přes zimu přerušeny a ukončení se předpokládá v červnu 2008. 
Následně má pokračovat 2. etapa, ale o tom až příště. 
Obě tyto akce zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP s cílem zvýšení krajinně-
estetického, ekologického i rekreačního potenciálu, omezení celoplošného zanášení 
sedimenty, zajištění  jejich správné funkce a prodloužení životností funkčních objektů. 
Projekty jsou spolufinancovány z fondů EU  JPD 2.  
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Živnostenský odbor  
 
Náplň práce živnostenského odboru 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti pokračuje v mapování provozoven obchodu a 
služeb. 
 
Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území 
městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze 
zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Živnostenský odbor např.: 

- přijímá a zpracovává ohlášení živnosti  
- vydává živnostenské listy 
- přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese  
- vydává rozhodnutí o udělení koncese 
- vydává koncesní listiny 
- přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení 

živnosti příp. žádosti o koncesi 
- přijímá, zpracovává podání na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení 

provozování živnosti na základě žádosti podnikatele 
- přijímá, zpracovává podání podnikatele na jejichž základě vydává vyrozumění o 

přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti 
- vede živnostenský rejstřík 
- provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních 

právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, vyžaduje od 
podnikatele doklady o splnění těchto povinností 

- provádí šetření stížností 
- ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností 

vyplývajících z příslušných právních předpisů 
- pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění 
- mapuje síť provozoven obchodu a služeb na území městské části Praha 14 a 

městské části Dolní Počernice 
- jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k daňové registraci a jiná 

oznámení pro finanční úřady, přihlášky k důchodovému a nemocenskému 
pojištění pro správu sociálního zabezpečení, oznámení vzniku nebo obsazení 
volného pracovního místa pro úřad práce, oznámení pojištěnce o zahájení popř. 
ukončení samostatné výdělečné činnosti pro přísl. zdravotní pojišťovnu  

 
Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 v tomto roce: 
 
- v roce 2007 začal živnostenský odbor provádět společné kontroly s ČOI, a to na 
různá zaměření (témata), vždy podle předem domluveného plánu, kontroly se provádějí 
vždy jeden den v měsíci, každý následný měsíc se odevzdává ŽO Mag. hl. m. Prahy 
přehled jak samostatných kontrol ŽO, tak i přehled společných kontrol s ČOI, 
 

  



- jednou z nejdůležitějších kontrolních akcí v r. 2007, jako v předešlém roce  byla 
kontrola slevových akcí, a to zejména hned po Novém roce.  

- v letních měsících se prováděly kontroly ubytovacích zařízení, květinářství a 
zahradnictví, 

- průběžně během celého roku probíhaly kontroly stánkového prodeje v souvislosti 
s problematikou ochrany práv duševního vlastnictví. Kontrolovány byly rovněž jako 
v loňském roce bazary, zastavárny a autobazary. Kontrola byla zaměřena především na 
odstranění nedostatků zjištěných při předešlých kontrolách. Dále se kontrolovaly cestovní 
kanceláře, zda jsou pojištěny proti úpadku a cestovní agentury. Podnikání zahraničních 
osob (migrace cizinců) se kontroluje každý rok průběžně již od r. 2000. Byly prováděny 
kontroly finanční způsobilosti u podnikatelů provozující silniční motorovou dopravu, za 
porušení zvláštního právního předpisu /silničního zákona/.  
        
 -    z tématických kontrol byly koncem roku kontrolovány zejména sběrné suroviny a                 
vánoční zboží (stromečky), 
 
V roce 2007 bylo živnostenským odborem – oddělením kontroly zkontrolováno přibližně 
689 podnikatelských subjektů. Řešeno bylo 8 stížností, uloženo bylo 184 pokut v celkové 
výši 422 000,- Kč, sankčně bylo zrušeno 16 živnostenských oprávnění a pozastaveno bylo 
10 živnostenských oprávnění. Celkem bylo zkontrolováno 418 provozoven. Rovněž bylo 
provedeno 221 šetření u provozoven, sídel nebo míst podnikání. 

 
Živnostenský odbor se organizačně člení na: 

- oddělení registrace fyzických osob 
- úsek registrace právnických osob 
- úsek metodicko-právní 
- oddělení kontroly 
 
 

Zaměstnanci 
Činnost živnostenského odboru v roce 2007 zajišťovalo 15 zaměstnanců a vyřízeno bylo 
zhruba 9.407 podání občanů. 

 
 
Podnikatelé 
Počet podnikatelů – 9.390 fyzických osob a 1.396 právnických osob. Dohromady na území 
městských částí Praha 14 a Dolní Počernice mělo sídlo nebo bydliště 10.786 podnikatelů 

 
 

Provozovny 
Počet provozoven na území městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice byl 
přibližně  1 006 (viz příloha). 

 
 

 
 
 
            

  



 
 
Činnosti a počet provozoven k 31.12. 2007 - příloha 
 
Autobazary 13 
autoopravny, autodíly 82 
autoškoly  2 
cestovní kanceláře (agentury) 14 (8+6) 
čerpací stanice 12 
domácí potřeby  4 
drobné zboží, hračky, obuv 28 
drogerie 12 
fitness, masáže, sauny 44 
hobby    1 
hodiny, klenoty, dárky 10 
hypermarkety   1 
supermarkety Penny. Albert, Lidl  3 
chovatelské potřeby   9 
kadeřnictví, kosmetika  99 
květiny, keramika, zahradnictví  14 
mandlování, čistírny, praní, opravy prádla  11 
maso, uzeniny, drůbež   7 
oční optiky   5 
opravny obuvi, výroby klíčů   6  
ovoce, zelenina   9 
pizzerie, rychlé občerstvení  40 
počítače, servis, telefony, elektro práce   32 
potraviny   40 
pronájem vozidel    4 
provozování odstavných ploch, parkoviště    9 
provozování veřejného WC    3 
realitní kanceláře   34 
restaurace, pohostinství, bary, herny   80 
sběrné suroviny     4 
šití oděvů     6 
tabák, noviny, knihy     20 
textil, oděvy, second hand    54  
truhlářství, nábytek    31 
ubytovací služby    44 
velkoobchody    27 
videopůjčovny      3 
výrobna-potraviny      5 
zámečnictví, železářství, kovovýroba    25 
ostatní    159        
z toho např.:  
polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna  10            
reklamní činnost, marketing                     20            
bazar, zastavárna                        3           
prodej kamene, zpracování kamene                        3           
bowlingové herny                        3            
pořádání odborných kurzů, výuka cizích jazyků           8      

  



Dávky státní sociální podpory 
 
V rámci systému státní sociální podpory je zahrnuto osm dávek státní sociální podpory. 
Dávky státní sociální podpory jsou : 

c) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 
1. přídavek na dítě, 
2. sociální příplatek, 
3. příspěvek na bydlení, 

d) ostatní dávky 
1. rodičovský příspěvek, 
2. příspěvek na školní pomůcky, 
3. dávky pěstounské péče, 
4. porodné, 
5. pohřebné. 

 
Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (vydanou pod č. 112/2006 Sb.,) 
se  od 1. ledna 2007  podstatně mění podmínky nároku a výše dávky příspěvek na bydlení.  
Změny reagují na novou konstrukci životního minima, ale i na dopady deregulace 
nájemného z bytu. Na rozdíl od úpravy platné do prosince 2006, kdy základní podmínkou 
bylo, že rozhodný příjem rodiny nedosahoval v předchozím čtvrtletí 1,6 násobku životního 
minima, nová úprava zohledňuje  obecně vyšší nájemné v Praze, ale i ostatní náklady 
spojené s bydlením, tj. náklady na topení, spotřebu plynu a elektřiny, vodné a stočné, 
odvoz odpadu.  
 
Nadále platí základní podmínka, že nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo 
nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu,  tuto dávku nezískají rodiny, které 
využívají jiné formy bydlení, např. mají na byt uzavřenu  podnájemní smlouvu nebo nejsou 
v bytě hlášeny k trvalému pobytu.  
 
Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti,  jejichž náklady na bydlení jsou v Praze 
vyšší než 35 % rozhodného příjmu rodiny a zároveň musí platit, že 35 % rozhodného 
příjmu je nižší než částka normativních nákladů na bydlení stanovených v zákoně. 
Normativní náklady na bydlení zákon stanovuje u jednotlivých forem bydlení (nájemní 
bydlení, družstevní a vlastnická forma) rozdílně a  jsou závislé na počtu bydlících osob. 
 
V roce 2007 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 13 zaměstnanců Úřadu 
městské části Praha 14. 
Za rok 2007 bylo přijato a vyřízeno 16 934 žádostí o dávky státní sociální podpory. 
 

  



 
Zákon o sociálních službách  

Změny v systému sociálních služeb 

Systém sociálních služeb doznává řadu významných změn z důvodu přijetí nového zákona 
o sociálních službách, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Jeho hlavním posláním 
je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni z 
důvodu zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace. Hlavním cílem zákona je 
vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí a to formou podpory a 
pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život 
a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti.  

Tři oblasti sociálních služeb  

Nový zákon vymezuje tři základní oblasti sociálních služeb:  

• sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních služeb  

• služby sociální péče, mezi něž patří např. osobní asistence, pečovatelská služba, 
tísňová péče, podpora samostatného bydlení, denní a týdenní stacionáře  

• služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu 
vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy  

Příspěvek na péči  

Základním nástrojem pro fungování nového modelu sociálních služeb je poskytování 
příspěvku na péči. Jedná se o nově zavedenou peněžitou sociální dávku, která náleží těm 
lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného 
člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek pobírá 
ten, o kterého je pečováno a je povinen příslušnému úřadu sdělit jakým způsobem bude 
využit, tj. jaké služby bude využívat k zajištění péče o vlastní osobu. Schopnost zvládnout 
péči o sebe a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři 
stupně závislosti na pomoci někoho jiného, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. 
Podle stupně závislosti je stanovena výše příspěvku na péči. O tento nový příspěvek lze 
požádat na Úřadu MČ Praha 14, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Žádost o příspěvek 
lze podávat nejdříve po 1. lednu 2007.  

Smluvní princip sociálních služeb  

Poskytování sociálních služeb je zákonem nově založeno na smluvním principu. 
Rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče či poskytování péče ve zdravotnickém 
zařízení zůstávají v platnosti po dobu 3 let pokud se uživatel a poskytovatel nedohodne 
jinak (tj. dojde ke změně předmětu rozhodnutí). Obdobné ustanovení se týká také 
rozhodnutí o zařazení do pořadníku čekatelů na umístění do pobytového zařízení 
sociálních služeb. S ohledem na již v současnosti značnou profesionalitu poskytovatelů 
sociálních služeb je možné předpokládat, že tyto změny proběhnout tak, že je uživatelé 
budou vnímat jako zlepšení jejich vztahu k poskytovateli.  

Zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu  

V současné době existuje několik situací pobírání zvýšení důchodu pro bezmocnost a 
příspěvku na péči o blízkou nebo jinou osobu (dále jen "PPOB"). Se všemi těmito způsoby 

  



se zákon o sociálních službách vypořádává v přechodných ustanoveních. Jedná se zejména 
o následující situace: 

• Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen "bezmocnost") bude náležet 
příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti, tj. při 
částečné bezmocnosti  

příspěvek ve výši I. stupně závislosti (2.000,- Kč), při převážné bezmocnosti příspěvek ve 
výši II. stupně závislosti (4.000,- Kč) a při úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně 
závislosti (8.000,- Kč). U občanů do 18 let se uvedené částky navyšují o 1.000,- Kč (vyjma 
IV. stupně závislosti). Pro úplnost uvádíme, že při IV. stupni závislosti (úplná závislost) 
činí příspěvek 11.000,- Kč, který může být přiznán pouze při přezkoumání zdravotního 
stavu Lékařskou posudkovou službou v roce 2007. 

• Příjemci částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a je o něj pečováno někým, 
kdo pobírá PPOB, bude náležet příspěvek ve výši II. stupně závislosti.  

• Příjemci převážné bezmocnosti, o kterého je pečováno osobou, která pobírá PPOB, 
bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti, nejdéle však po dobu 2 let. 
Poté bude příspěvek náležet ve výši dle skutečného stupně závislosti.  

• Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující 
mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti. V těchto 
případech příspěvek na péči bude přiznán bez toho, aniž by o něj člověk musel 
žádat a obdrží jej již za leden 2007. Zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek 
při péči o blízkou nebo jinou osobu bude odejmut k 31. 12. 2006.  

Úloha obce  
• Obec, v našem případě MČ Praha 14, je přirozeným sociálním prostředím pro občany, kteří zde žijí. 

Pro mnohé je domovem, místem, kde se narodili nebo prožili podstatnou část života. Obcím i 
krajům ukládá zákon povinnost zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech 
poskytování sociálních služeb a zprostředkovat kontakt mezi uživatelem a poskytovatelem služby, 
přičemž obce i kraje budou moci využívat informačního systému spravovaného Ministerstvem práce 
a sociálních věcí.  

Zákon o pomoci v hmotné nouzi  

Parlament ČR schválil v březnu 2006 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
který platí od 1. ledna 2007. Tento zákon nově stanovuje podmínky pro pomoc osobám v 
hmotné nouzi a zároveň ruší zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe 
než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. Zákon stanovuje sedm situací 
spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými 
událostmi. Nastanouli, je osoba či rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc. Důležité 
je, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k 
řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku. Dávkami, kterými se 
řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:  

• příspěvek na živobytí,  

• doplatek na bydlení,  

• mimořádná okamžitá pomoc. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a 
vyplácejí je pověřené obecní úřady, tj. stejné úřady, které poskytují dosavadní 
dávky sociální péče. Tyto úřady jsou povinny poskytnout informace o pomoci v 
hmotné nouzi v jednotlivých případech.  

  



Řešení případů ošetřených zákonem o pomoci v hmotné nouzi spadá do kompetence 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072, Černý Most, 
vedoucí odd. sociální péče Zdenka Šaldová (tel. 281 005 354, referentky Jana Oktávcová 
(tel. 281 005 504), Ivana Mazurová (tel. 281 005 352), Hana Třešňáková (tel. 281 005 
503). Nové tiskopisy žádostí budou k dispozici v informačním centru MČ Praha 14, u 
referentek oddělení sociální péče a odd. péče o rodinu a děti nebo na internetových 
stránkách www.mpsv.cz. z podkladů MPSV.  

Změna u příspěvku na bydlení  
Novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (vydanou pod č. 112/2006 Sb.,) 
se od 1. ledna 2007 podstatně mění podmínky nároku a výše dávky příspěvek na bydlení. 
Změny reagují na novou konstrukci životního minima, ale i na dopady deregulace 
nájemného z bytu. Na rozdíl od úpravy platné do prosince 2006, kdy základní podmínkou 
bylo, že rozhodný příjem rodiny nedosahoval v předchozím čtvrtletí 1,6 násobku životního 
minima, nová úprava zohledňuje obecně vyšší nájemné v Praze, ale i ostatní náklady 
spojené s bydlením, tj. náklady na topení, spotřebu plynu a elektřiny, vodné a stočné, 
odvoz odpadu.  

Nadále platí základní podmínka, že nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo 
nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, tuto dávku nezískají rodiny, které 
využívají jiné formy bydlení, např. mají na byt uzavřenu podnájemní smlouvu nebo nejsou 
v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti, jejichž 
náklady na bydlení jsou v Praze vyšší než 35 % rozhodného příjmu rodiny a zároveň musí 
platit, že 35 % rozhodného příjmu je nižší než částka normativních nákladů na bydlení 
stanovených v zákoně.  

Normativní náklady na bydlení zákon stanovuje u jednotlivých forem bydlení (nájemní 
bydlení, družstevní a vlastnická forma) rozdílně a jsou závislé na počtu bydlících osob. 
Nárok na příspěvek na bydlení nevznikne, pokud je 35 % rozhodného příjmu rodiny vyšší 
než příslušná částka normativních nákladů na bydlení, tím jsou vyloučeny z nároku na 
příspěvek na bydlení osoby, které mají vysoký příjem. Příspěvek na bydlení vyplácí v 
Praze úřady městských částí Prahy 1-22 určené Statutem hl. m. Prahy, žádost se podává 
úřadu městské části podle trvalého bydliště oprávněné osoby. V prvním období se 
příspěvek přizná na období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 s tím, že bude nutné na období od 
1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 doložit doklady o rozhodném příjmu společně posuzovaných 
osob a doklad o výši skutečných nákladů na bydlení za 4. čtvrtletí 2006 a na období od 1. 
4. 2007 do 30. 6. 2007 doložit doklady o rozhodném příjmu společně posuzovaných osob a 
doklad o výši skutečných nákladů na bydlení za 1. čtvrtletí 2007. Od 1. 7. 2007 bude nutné 
podat novou žádost o příspěvek na bydlení na období do 30. 6. 2008.  
      
 

  



Banky v Praze 14 

 
Česká spořitelna - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00-12:30, 13:30-18:00, Út a Pá: 9:00-14:00 
Poděbradská 489 
194 00 Praha 9 - Hloubětín  
Tel: 281091910, 281091917, 281 866 651, Fax: 281860604  
www.csas.cz 
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. bankomat poblíž na 
OD Hloubětín (venkovní)  

 
Česká spořitelna - pobočka Kyje  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 17:00, Út, St, Pá: 9:00 - 14:00 
Rožmberská 25 
19400 Praha 9 - Kyje  
Tel: 266 610 660, 266 610 618, Fax: 266610658  
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  

Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry.  
bankomat není 

 
Česká spořitelna - pobočka HORNBACH  
Otevírací doba: 
Pouze spotřebitelské úvěry 
Po až Pá: 8 – 20, So a Ne: 10 - 19 
tel.: 281 918 315 
Chlumecká 2398 
198 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 918 315  
Fax:281 918 316  
E-mail:  

www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 v Hornbachu je bankomat KB  

 
Česká spořitelna - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 18:00, Út a Pá: 9:00 - 14:00 

  

http://www.csas.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.csas.cz/


Bryksova 758 
190 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 910 006, 281 910 004, Fax: 281 910 002 
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. venkovní bankomat 

 

 
ČSOB - pobočka Centrum Černý Most  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 18:00, Út, St, Pá: 9:00 - 16:00 
Chlumecká 765/6 
19819 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 011 811, Fax: 281 011 840 
www.csob.cz

bankomat 8 - 22 hod.  

 
 

Komerční banka - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00  
Bryksova 759 
190 00 Praha 9 - Černý Most 
Tel.: 955 549 412 
Fax: 281 860 297  
www.kb.cz

bankomat dostupnost 24hod.  

 
Komerční banka - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín 
(vedle pošty)  
Tel.: 222 453 130, 222 453 131  
Fax: 266 312 791  
www.kb.cz

bankomat dostupnost 24hod.  

  

http://www.csas.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.kb.cz/


Pošta  
 
V Praze 14 jsou celkem 2 pošty: 
Pošta Praha 98 
Cíglerova 1139, 198 00 Praha 9 - Černý Most I    
po - pá 8 - 19 hod., sobota 8-12 
telefon: 281 867 427, fax: 281 918 374  
 
Pošta Praha 94  
Poděbradská 489, 194 00 Praha 9 - Hloubětín (bývalé Vetiškovo náměstí)  
po - pá 8 - 18 hod., sobota zavřeno 
telefon: 281 868 226  

  



IV. kapitola/2007 Životní prostředí 
doprava,  spoje a komunikace        

 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 

 

  



Odbor životního prostředí 
 

 
 
V roce 2006-2007 byla provedena obnova rybníka Aloisov. Nejdůležitější součástí 
projektu bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody, který se podařilo získat utěsněním 
drenážních obsypů dešťové kanalizace a vyvedením zpět do nádrže. V rámci obnovy 
tohoto vodního díla bylo provedeno odbahnění a byl uprostřed nádrže vybudován malý 
ostrůvek pro vodní ptáky a obojživelníky.  

Rybník Aloisov vznikl přehrazením původně hlubokého údolí Bezejmenného 
potoka. Na přelomu 80. a 90. let minulého století, v souvislosti s výstavbou sídliště Černý 
Most, byl rybník přestavěn a retenční nádrž. Nádrž měla původně sloužit k akumulaci 
dešťových vod z plánovaného sídliště. Tomu odpovídala i výška hráze a monstrózní 
bezpečnostní přeliv. Při výstavbě sídliště však byly dešťové vody svedeny do tzv. malého 
Kyjského rybníka, který zároveň slouží jako nádrž na usazování sedimentu. 
 
V roce 2007 byly zahájeny práce na revitalizaci a odbahnění Kyjského rybníka. Práce 
na odbahnění byly skončeny 30. 6. 2008. Celkem bylo vytěženo 69.000 m 3 sedimentu. 
Odbahněním by práce na Kyjském rybníku skončit neměly. Cílem plánované revitalizace a 
opravy objektů Kyjského rybníka je zvýšení jeho krajinně-estetického, ekologického i 
rekreačního potenciálu, omezení celoplošného zanášení rybníka sedimenty, zajištění jeho 
správné funkce a prodloužení životnosti funkčních objektů. 
 
Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14.století 
z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský rybník 
sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn situovaný v prostoru pod hrází. Přívod vody do 
mlýna se nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze. Na počátku 60. let 
20. století byl rybník téměř zcela zanesen náplavami a větší část jeho plochy byla zarostlá 
mokřadní vegetací. V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca ½ rybník (dolní část). 
Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci přípravy výstavby sídliště 
Černý Most v 70. a na počátku 80. let 20. století. V té době bylo provedeno odbahnění 
rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž dešťových vod rozšířením 
východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělící hráze.  
Typ nádrže: průtočná, účel nádrže: krajinně-estetický (významný krajinný prvek), 
rekreační, sportovní rybolov, retenční,  
plocha hladiny: 146 tisíc m2, objem nádrže: 410 tisíc m3, hloubka nádrže: 1,3-3,2 m, vodní 
tok: Rokytka, vlastník: Hlavní město Praha, správa: Lesy hl. m. Prahy 
 
V roce 2006 byla zpracována studie na vybudování přírodního parku V Čeňku. 
Dokumentace pro územní řízení byla zpracována v roce 2007 a v roce 2008 byly zahájeny 
práce na modulaci terénu. 
 
V roce 2006 bylo vybudováno víceúčelové hřiště u ulice Mochovská. V roce 2007 bylo 
provedeno doplnění herních prvků do dětských hřišť na území MČ Praha 14. V roce 2008 
bylo vybudováno DH s Multifunkčním lanovým systémem na Jahodnici. 
 
Z důvodu nárůstu počtu psů v nové zástavbě  Černého Mostu a častého porušování 
platných vyhlášek ze strany chovatelů psů, pokračovaly v letech 2006-2008 součinnostní 
akce s Městskou policií. Tyto víkendové akce zaměřené na plnění povinností chovatelů psů 
pomohly odhalit množství přestupků a přispěly k navýšení výběru poplatků do pokladny 

  



pokladny MČ. 
V oblasti ekologické výchovy byla ZŠ zajištěna exkurze do Centra recyklace elektroniky, 
papíru, sběrného dvora a svíčkárny RODAS – Šestajovice. Pozitivně byla hodnocena 
kampaň, kterou u  příležitosti svátku Dne země pořádal OŽP Prahy 14 ve spolupráci 
s Odborem ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy. Tato kampaň, zaměřená na 
problematiku odpadů, ochranu  životního prostředí a zdravého životního stylu byla určena 
široké veřejnosti a všem věkovým kategoriím.  
 
Cílem Odboru životního prostředí je i nadále snaha o rozšiřování ploch veřejné zeleně, 
revitalizaci nevhodných výsadeb a obnovu zeleně, a to za účelem zkvalitňování městské 
zeleně a zlepšování životního prostředí městské části. V letech 2006-2008 byly realizovány 
např. výsadby v okolí nově postavené prodejny společnosti Lidl v Hloubětíně, v okolí 
bytového domu Zelenečská-Nehvizdská, začalo se s výsadbou nově vytvořené parkové 
plochy Na Rybníčku. Zrodila se myšlenka na vybudování nové parkové plochy podél ulice 
Borská. V letech 2007 a 2008 zajišťovala MČ ohniskovou deratizaci na plochách, které 
jsou jí svěřeny.  
 
Na úseku ochrany ovzduší pokračoval monitoring kvality ovzduší a to emisí oxidu 
siřičitého, oxidů dusíku a prašného spadu. V oblasti oxidu siřičitého nebyly překročeny 
roční aritmetické průměry a u prašného spadu za období roků 2006-2008 byly překročeny 
pouze dvakrát úhrnné množství za měsíc, které bylo ovlivněno výstavbou či obdobnou 
činnosti v dané lokalitě. Jiná situace je v oblasti sledování oxidů dusíku, kde dochází 
k jeho slabému nárůstu každý rok a vzhledem k tomu, že v roce 2010 již pro tuto veličinu 
nebude platná mez tolerance, bude v některých oblastech městské části Prahy 14 docházet 
k neplnění imisního limitu. Jedná se především o oblasti, které jsou zatížena dopravou. 
I nadále bylo v letech 2006-2008 pokračováno se sběrem BIO, a to v jarních a podzimních 
měsících. V polovině roku 2008 se na úseku sběru BIO ve spolupráci s Pražskými 
službami rozšířila možnost sběru této komodity a to na základě uzavření smlouvy  (za 
úhradu - dotovaná cena) s výše citovanou  svozovou službou, kdy občan vlastní bio 
nádobu, která mu je každých čtrnáct dní vyvážena. 
Nadále je na úseku nakládání s odpady zajišťována služba  svoz velkoobjemového odpadu 
z domácností, a to jak ze systému Městské části Praha 14, tak MHMP, formou přistavování 
VOK na pevná stanoviště, dle předem vypracovaného harmonogramu. Z prostředků 
MHMP je dále zajišťován sběr nebezpečného odpadu formou stanovišť na sběrné trase. 

  



Zámecký park v Hostavicích  
V uplynulých týdnech se uskutečnila řada jednání ve věci kácení stromů v hostavickém 
zámeckém parku. Toto kácení oficielně nazvané " pustební zásahy v zámeckém parku" 
vychází z dendrologického průzkumu zpracovaného ing.Tomášem Pilařem na objednávku 
OŽP MČ Praha 14. Těchto jednání se účastnil Kyjský občanský klub, OS Jahodnice (v k. 
ú. Hostavice) a OS Za budoucnost Hostavic společně s dalšími místními občany. Průběhy 
jednání byly dost bouřlivé a velice těžko se hledaly možné kompromisy. Představa 
pokácení 154 stromů vyvolala u našich občanů okamžitou reakci se snahou zachránit co 
největší počet stromů navržených ke kácení. Jednání probíhala na místě přímo v parku a 
hledalo se řešení. Nalezení řešení či nějakého kompromisu bylo a je ztíženo tím, že řadu let 
se do parku neinvestovalo, park je silně zanedbaný. Z tohoto stavu vychází nutnost provést 
určité zásahy vedoucí ke zlepšení situace. Rozložení těchto zásahů do několika let by 
nebylo zřejmě tak bolestivé jako nynější návrh na tak masivní kácení. Lze pochopit snahu 
MČ Prahy 14 investovat přidělené finanční prostředky na tuto akci, protože není nikde 
zaručeno, že pro rok 2008 budou pro pěstební zásahy v zámeckém parku přiděleny další 
finanční prostředky.  

 

Jak bylo již uvedeno, park je silně zanedbaný, řada stromů je ve špatném stavu. 
Zpřístupnění parku by bylo nyní pro veřejnost bezpečnostním rizikem. Oddalování 
pěstebních zásahů - kácení - v závěru letošního roku je možná chybou, protože další 
zásahy bude možno uskutečnit až na podzim příštího roku. Navíc oddálením pěstebních 
zásahů, byť třeba v omezeném rozsahu, by se oddálila i možnost park zpřístupnit. 
Společným a jednotným názorem zástupců občanů bylo to, že celá akce je příliš uspěchaná, 
že není připravena koncepce celkového využití zámeckého parku. A právě z této koncepce 
by měly vycházet uvažované pěstební zásahy, úprava a oprava stávajících sportovních 
hřišť s umělým povrchem, úprava či znovuzřízení pochůzkových komunikací v parku tak, 
aby je bylo možno využívat širokou místní veřejností.  

Množství pokácené dřevní hmoty je dle předloženého návrhu značné a nikde není uvedeno, 
jak bude s takto získanou dřevní hmotou naloženo. Často jde o silné zdravé stromy pouze 
překážející správnému růstu korun vedle stojících stromů. Zdravé, tvrdé dřevo je na 
současném trhu dost ceněno a proto občany zajímá i tato věc. V současné době jsou 
započaté pěstební zásahy v zámeckém parku přerušeny z důvodu rozhodnutí ČIŽP, protože 
mělo údajně dojít k porušení právních předpisů.  

Veškeré dění kolem zámeckého parku sledujeme a je naší snahou zúčastnit se všech 
jednání i tehdy, když informace o termínu přijde dva dny před tímto jednáním. Zajištění 
naší účasti je pak dost složité, ale je v i našem zájmu omezit možné negativní důsledky 

  



některých rozhodnutí orgánů státní správy. Naším cílem je zajistit, aby park v blízké 
budoucnosti nabízel bezpečné sportovní a rekreační využití občanům Hostavic za 
podmínek pouze bezpodmínečně nutných zásahů do zeleně.  
za OS Jahodnice (v k. ú. Hostavice)  
František Čuchal, ing.Václav Matušek  
zastupitel MČ Praha14, Jiří Šebek za SNK Evropští demokraté 
 
Stanovisko odboru životního prostředí  
Úvodem je třeba sdělit skutečnosti, které nezbytně souvisejí s připravovaným kácením 
dřevin v zámeckém parku. Již v červnu 2006 zadal OŽP ÚMČ Praha 14 vypracování 
posudku na stav zeleně s navrženými opatřeními na parcele č. 145, k. ú. Hostavice. Na 
základě tohoto zadání byl vypracován dokument "Pěstební zásahy v zámeckém parku v 
Hostavicích", který zpracoval Ing. Tomáš Pilař, autorizovaný architekt pro obor zahradní a 
krajinářská tvorba. V tomto dokumentu navržené probírky mají charakter neodkladných 
pěstebních opatření tedy zásahů, které je třeba provést bez ohledu na další využití prostoru, 
aby nedocházelo k vzájemnému poškozování dřevin. V rámci správního řízení na pokácení 
dřevin v rámci této akce proběhlo několik jednání za účasti správního orgánu, zástupců 
vlastníka pozemku, občanských sdružení, zastupitelů MČ Praha 14, radního hl.m.Prahy..., 
odborné veřejnosti a místních občanů.  

Na základě některých připomínek přizval správní orgán ještě pana Ing. Tomáše Sochu, DiS 
- znalce v oboru Ochrana přírody, specializace Hodnocení zdravotního stavu a poškození 
dřevin, návrh sanačních opatření, který na základě terénní pochůzky dne 1. 11. 2007 
provedl revizní posouzení navrhovaných pěstebních zásahů s tímto vyjádřením: 
Navrhovaná opatření jsou plně v souladu s projektem, který je nazván "Pěstební zásahy...", 
protože se skutečně jedná o tzv. pěstební probírku za účelem zlepšení kvality porostu. 
Dřeviny určené k odstranění jsou nežádoucí z hlediska výchovy a zkvalitňování 
stromového patra, dále pak z důvodů nevyhovujícího zdravotního stavu a provozní 
bezpečnosti. Tyto dřeviny mají krátkodobou perspektivu a s vysokou pravděpodobností by 
došlo k jejich přirozenému zániku v horizontu jednoho desetiletí. Zvýšenou konkurencí a 
těsným sponem bohužel v současnosti dochází k poškozování habitu kosterních dřevin, k 
deformaci korun a přirozenému vyvětvování kmenů. Tento proces je žádoucí v lesnictví, 
kde je cílem produkce dřeva bez suků. V zahradní a krajinné tvorbě je cíl opačný - pěstovat 
dřeviny soliterně nebo v malých skupinách tak, aby mohla plně vyniknout jejich druhová 
jedinečnost a krása. 

Navrhované změny 

Během terénního šetření byly navrženy následující změny, které se netýkají celkového 
záměru, ale několika vybraných stromů v okolí bývalého zámku. Tyto dřeviny byly 
shledány cennými z důvodu mohutného vzrůstu a zajímavého habitu (č. 6, č. 279), 
výjimečných ekologických hodnot (č. 376, rozpadající se dvojkmen dubu sloužící jako 
refugium xylofágního hmyzu, zimoviště pro některé savce a hnízdiště pro dutinové ptáky). 
Tyto dřeviny je vhodné v parku zachovat i za cenu částečné změny habitu a zvýšených 
nákladů na speciální arboristickou péči. Dále došlo k některým upřesněním přímo v terénu, 
kde byly diskutovány stromy, které budou ponechány oproti původnímu záměru, tedy 
nebude pokácen původní počet stromů, ale 128 ks listnatých dřevin a 11 ks jehličnatých 
dřevin. Provedením navrhovaných opatření nedojde ke snížení dendrologického potenciálu 
parku, naopak dojde ke zkvalitnění stromového patra, k posílení rekreační funkce, zlepšení 
možností údržby areálu, k zajištění bezpečnosti budoucích návštěvníků.  

  



Navrhovaný pěstební zákrok je nanejvýš aktuální, v důsledku přehuštění porostu již 
dochází k deformaci korun cílových dřevin, vyvětvování a zvýšenému výskytu suchých 
větví snižujících provozní bezpečnost. V souladu s očekávaným nárůstem obyvatel v 
oblasti Jahodnice-Hostavice byla hledána možnost, kde zajistit chybující sportovně 
rekreační a kulturní zařízení. Vzhledem k tomu, že městská část je vlastníkem pouze jedné 
větší nemovitosti v této oblasti a to zámečku - nyní školní budovy s přilehlým parkem, byla 
soustředěna pozornost na sladění společných zájmů do vnitřního prostoru areálu. Protože 
došlo v průběhu projednávání k upřesnění požadavků na využitelnost, předpokládá se 
vybudování pouze nového venkovního sportoviště (pro míčové hry), dětských hřišť, 
běžecké dráhy, sítě pěších komunikací, parkoviště i drobné zahradní architektury včetně 
nového vstupu z ul. Dřínovské. (viz usn. Rady č. 658/RMČ/2007, ze dne 13. 11. 2007). 
Návrh umístění těchto zařízení, které nevyžadují změnu územního plánu, se snaží o 
maximální respektování a zachování stávající zeleně, vychází z dendrologického průzkumu 
a navržených pěstebních opatření.  

ing. Vladimír Vyčichlo vedoucí odboru ŽP  

 
 
 
 
 

  



 
Doprava a spoje 

 
Praha 14 se rozkládá na pomyslném, nepravidelném obdélníku dopravně 

vytížené silniční sítě. Ze severu je ohraničena Kolbenovou (podařilo se rozšíření 
Kolbenovy ulice o jeden jízdní pruh v úseku Zálužská-Kbelská a vybudování nového 
odbočovacího pruhu na Teplice) a Chlumeckou, kde posledně jmenovaná představuje 
maximálně vytíženou dopravní tepnu, po níž přijíždějí vozidla z hradecké a 
mladoboleslavské silnice dálničního charakteru či jako hlavní přivaděč do nákupní 
zóny na Černý Most. Z východní části je lemována východní spojkou (Pražský 
okruh). Z jihu navazuje Českobrodská silnice, která kopíruje, ostatně jak už název 
napovídá,  starodávnou cestu na Český Brod. Ze západní části je v osmdesátých 
letech vybudovaná Průmyslová silnice navazující na Kbelskou. Ze severozápadu se 
nachází další historická cesta do Poděbrad (opět výstižně pojmenována 
Poděbradská). Pomyslný obdélník protíná Broumarská silnice (rekonstrukce 
semaforu i odbočovacího pruhu na křižovatce Broumarská x Českobrodská), na níž 
se západu navazuje silnice II. třídy Rožmberská.  

Naší městskou částí vedou tři zastávky trasy IV. B metra (Hloubětín, Rajská 
zahrada, Černý Most). Autobusová doprava je nejvíce pokryta z konečné zastávky 
metra Černý Most, která představuje jedno z nejrozsáhlejších autobusových nádraží 
v Praze v návaznosti na příměstskou a městskou dopravu. Autobusů vyjíždí na své 
pravidelné trasy. Jedna nákupní linka odváží návštěvníky do obchodní domu Ikea.  
Tramvajový provoz zajišťují z konečného seřadiště na Lehovci dvě denní linky (č. 19 
a 3) a dvě noční (č. 52, 54) se čtyřmi zastávkami na našem území. Tramvajová 
vozovna Hloubětín se nachází u našich sousedů na katastrálním území Prahy 9 s 
radnicí ve Vysočanech. Železniční doprava je zastoupena dvěma trasami. První 
vyjíždí z Masarykova nádraží skrze Libeň, Kyje, Dolní Počernice, Běchovice a 
Klánovice směrem na Kolín, Pardubice, Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě až do 
Olomouce. Druhá pak z Hlavního nádraží skrze Libeň, kde směrem na Hutě projíždí 
poblíž zastávky metra Rajské zahrady (zde  bude v budoucnu vznikat nová železniční 
zastávka, která by se měla stát vstupní branou do Prahy), aby poblíž konečné 
zastávky metra Černý Most se rozdvojila na lyseckou dráhu směrem na Horní 
Počernice, Zeleneč, Čelákovice do Lysé nad Labem, Všetat, Nymburka a Hradce 
Králové a dále pak na turnovskou směrem na Satalice, Kbely, Čakovice. Třetí 
železniční tratí procházející Prahou 14 je dvojkolejka vedená z nákladového nádraží 
Praha-Malešice, poblíž Jiráskovy čtvrti a Jahodnice (projektová dokumentace 
železniční zastávky Praha-Jahodnice) do Běchovic.  

 
* * * 

 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
Železniční doprava 

Od poloviny 19. století nabývala na důležitosti železniční doprava s prvními parostroji, 
přinášejícími zrychlení, pokrok a větší komfort cestování. Skrze Prahu 14 vedou dvě 
původní historické železniční tratě. Ta první směřuje z Prahy do Olomouce (původní 
Severní státní dráha s trasou  Praha—Kolín—Pardubice—Česká Třebová —Zábřeh na 
Moravě—Olomouc) a patřila mezi první železniční trati s parostrojním provozem 
v Čechách. Tento úsek byl slavnostně uveden do provozu 20. srpna 1845 s cílem zajistit  
návaznost na další železniční uzly ve výsledném propojení Prahy s Vídní a posléze 
Drážďany. Vlak dnes vyjíždí z Masarykova nádraží se zastávkami v Libni, Kyjích 
(zastávka tu byla vybudována až v roce 1892), Dolních Počernicích, Běchovicích a 

  



Klánovicích,  než konečně opustí pražský katastr. Zprovozněním tratě z Vídně do Prahy 
přes Olomouc v žádném případě neskončilo budování přímého železničního spojení mezi 
dvěma největšími městy historické rakousko-uherské  monarchie.  

Druhá (původní Rakouská severozápadní dráha, ÖNWB), vedoucí v současné době 
z Hlavního nádraží (koncové nádraží v Praze se neustále v průběhu historie této železnice 
měnilo) přes Vysočany,  pokračuje dál směrem na Hutě (kterými jen projíždí - zastávka 
bohužel nebyla zřízena) a poté se železniční trasa rozdělí ve vodorovné ose u orientačního 
bodu metra Černý Most a napojí v Horních Počernicích, Zelenči a Čelákovicích na 
lyseckou dráhu (dále z Lysé nad Labem, Nymburku až do Hradce Králové). A ve svislé 
ose se železnice stáčí na turnovskou trasu ve směru na Satalice, Kbely, Čakovice. Ideální 
společnou zastávkou pro obě trasy, lyseckou i turnovskou, by byla v Praze 14 zastávka 
poblíž Hutí. Byť byl již zpracován projekt na její realizaci (s propojením pěší lávkou se 
stanicí metra Rajská zahrada), tato myšlenka ještě nebyla uvedena do praxe.  

Známá je také dvoukolejná spojka z Běchovic do Malešic, vybudovaná v roce 1939 a 
určená pro nákladní dopravu - výjimku tvoří občasné odklony rychlíků do seřaďovacího 
nádraží ve Vršovicích, mimo střed města.  

 
* * * 

Autobusová doprava 
Přes význam železnice vzrůstaly požadavky i na autobusové spojení. Kyjím se 

přiblížila městská hromadná doprava  alespoň v podobě autobusové linky Elektrických 
podniků M, zavedené 27. října 1929 z Harfy přes Hloubětín na čáru potravní daně u 
Černého mostu. Když byla do Hloubětína (dnešní zastávka Starý Hloubětín) prodloužena 
v roce 1931 tramvajová trať, ukázalo se, že zbývající úsek Hloubětín—Potravní daň je 
nerentabilní, a linka zanikla. V roce 1932 se hranice potravní daně na Českobrodské silnici 
(poblíž dnešního hostince Za Horou) dotkla linka D, zajišťující spojení na tramvaj 
v Hrdlořezích. O tři roky později se objevily v Kyjích i linky jiných provozovatelů. Teprve 
1. prosince 1948 pokračovala linka D až na kyjský katastr a začala obsluhovat oblast 
Masarykovy čtvrtě a Jahodnice. Posledním dnem roku 1951 získalo „déčko“ číselné 
označení 109. Později se dočkaly spojení i staré Kyje, když vznikla linka č. 110, jezdící od 
hloubětínské konečné tramvaje k Černému mostu, kde se obracela ve smyčce hned za 
mostem směrem na Hutě. Od 6. ledna 1955 začala jezdit až do Kyjí, kde se otáčela ve 
smyčce kolem kostela sv. Bartoloměje. O deset let později byla prodloužena do Kbel a na 
jižní straně na Jahodnici a později do Hostavic.  

 
* * * 

Tramvajová doprava 
Tramvajový provoz je neodmyslitelnou součástí pražských ulic již přes sto let. Za tak 
dlouhou dobu tramvaje prokázaly, že mají vzhledem k ekologickému provozu a přepravní 
kapacitě své místo v městské hromadné dopravě. Předchůdcem pozdější elektrické dráhy 
byla tzv. „koňka“, což vlastně byly první vozy vsazené v stříbřitém kolejišti tažené koňmi. 
Vznik elektrické dráhy je spojován s ing. Františkem Křižíkem - „českým Edisonem“, 
který uskutečnil první úspěšný pokus osmnáctého července roku 1891 svou zahajovací 
jízdou dlouhou 760 metrů. Na základě požadavků libeňských radních vypracoval ing. 
Křižík v roce 1892 projekt elektrické dráhy vedené přes Karlín do Libně a Vysočan, jenž 
byl zrealizován o čtyři roky později. Teprve v roce 1948 byla vysočanská tramvajová větev 
prodloužena až do Nového Hloubětína. V roce 1950 byly propojeny v souvislosti 
s výstavbou nové vozovny libeňská a vysočanská tramvajová větev. Hloubětínská vozovna 
zahájila provoz v roce 1951, tramvaje do ní přijížděly po manipulační trati ve Kbelské 
ulici. V roce 1976 byl zahájen provoz trati až k Lehovci, kde byla zřízena tramvajová 
smyčka. Tramvajová smyčka v Novém Hloubětíně (z roku 1931) je používána doposud.  

  



 
* * * 

 
 
 
 
 
Podpovrchová doprava (metro) 
Již dávnou historií jsou okamžiky, kdy obyvatelé Prahy netrpělivě očekávali slavnostní 
otevření úplně první trasy metra C v roce 1974. Jízdenka z této slavnostní jízdy je dnes 
sběratelskou raritou. A jak už to bývá, i metro postupně zevšednělo a zdomácnělo. Dřívější 
zvídavé svezení se postupně stávalo každodenní nutností při přesunech po Praze, k níž 
metro neodmyslitelně patří. Pro Prahu 14 bylo takovým vytouženým cílem slavnostní 
otevření prodloužené trasy metra IV.B z Českomoravské až na Černý Most 8. listopadu 
1998. Trasa metra B byla tímto prodloužena o 6,4 km (z toho bylo 4,8 km raženo; 1,6 km 
hloubeno). Zahájení přípravných prací bylo v roce 1989 a stavební práce v listopadu o dva 
roky později. Celá trasa slavnostně zahájila provoz kromě dvou zastávek - ČKD (dnes 
Kolbenova) a Hloubětín. Zastávka Hloubětín byla zprovozněna dodatečně 17. října 1999. 
Na území Prahy 14 se nalézají tři zastávky trasy IV. B metra: Hloubětín, Rajská zahrada 
a Černý Most.  
 

 HLOUBĚTÍN       17. 10. 1999 
Stanice Hloubětín nepůsobí v porovnání s těmi ostatní příliš impozantně, neboť její řešení 
je prosté a zcela účelové. Nad terénem vyniká pouze skleník (v blízkosti Poděbradské ulice 
nad pasáží vestibulu). Pro vstup slouží tři vchody. Stanice se nachází zhruba 26 metrů pod 
povrchem a jde o raženou, trojlodní pilířovou stanici. Vestibul je polozapuštěný a má 
bezbariérové napojení rampami na podchod i povrch. Tvarování terénu a prosklené 
světlíky přispěly k oživení okolního prostoru. Interiér stanice působí velmi vyváženým 
dojmem a napomáhá k vytvoření pozitivní atmosféry v podzemních prostorách. 

ing. arch. Petr 
Šafránek 
 

 RAJSKÁ ZAHRADA       8. 11. 1998 
Rajská zahrada je považována odborníky i širokou veřejností za architektonicky 
mimořádně povedené dílo, proto tato nejkrásnější stanice metra v Praze byla vyhlášena 
na 10. mezinárodním stavebním veletrhu For Arch „Stavbou roku 1999“. Na první pohled 
zaujme opláštění, které je provedeno tónovaným sklem na modré konstrukci ve tvaru 
oválu. Autoři projektu Kotas a Kácovský navrhli stanici zcela netypicky. Zdařile se využilo 
výškových rozdílů terénu, díky kterým mohla vzniknout dvě nástupiště, jež jsou od sebe 
výškově posunuta zhruba o čtyři metry.  

ing. arch. Petr Kotas 
 

 ČERNÝ MOST        8. 11. 1998 
Tato konečná stanice je situována podél jižní strany Chlumecké východně od podjezdu 
ulice Ocelkova. Příčnými lávkami pro chodce je propojena do obou stran, jedna trasa míří 
přes Chlumeckou k zastávce autobusu, druhá pak navazuje na sídliště, které se stále mění 
před očima. Nejvyšší, třetí podlaží stanice tvoří prosklená obchodní pasáž, do které ústí 
zmíněné pěší lávky. V úrovni prvního podlaží navazuje na stanici autobusový terminál 
městské, příměstské i dálkové dopravy.  

ing. arch. Alena Martínková 
 

  



Dvanáctého července roku 2000 byl slavnostně otevřen pěší provoz na tubusu metra, 
který vede rovnoběžně s Chlumeckou ulicí ze stanice Rajská zahrada na Černý Most. Šlo o 
železobetonové přemostění a jeho následné obložení barevnými smaltovanými plechy a 
tmavými skly s elipsovitým profilem, čímž vznikla vycházková promenáda se 45 typovými 
osvětlovacími oblouky a stezka pro cyklisty.   
 

  



Podpovrchová doprava - metro 
Metro  
trasa B (26,3 km) 
trasa B 1: 5,4 km  (Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní, Můstek, 
Náměstí republiky, Florenc) 
trasa B 2: 4,5 km (Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská) 
trasa B 3: 4,9 km (Radlická, Jinonice, Nové Butovice) 
trasa B 4: 6,4 km (Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý 
Most) 
trasa B 5: 5,1 km (Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky, Zličín) 
 
Milníky výstavby metra trasy B4:  
Vysočanská-Černý Most  
(nejdelší doba výstavby a nejvyšší investiční náklady na jednotku délky) 
1985 Příprava výstavby 
1990 První kompletní dokumentace     
1989-1990 Předstihové zahájení 

 Výstavba tunelových montážních komor a následná ražba tunelů v úseku 
Českomoravská-Vysočanská 

 Náhradní parkoviště na stanici Rajská zahrada 
 Výstavba šachty stanice Hloubětín 
 Výstavba přístupové štoly stanice ČKD (Kolbenova) 

1991  Zahájení stavby IV. B 
 Ražby přístupových štol stanice Hloubětín a Vysočanská 
 Pokračování ražeb tratí tunelů od Vysočanské po stanici Kolbenova 
 Ražba technologického tunelu stanice Vysočanská 

1992-1994 Pokračování výstavby v omezeném rozsahu 
 Ve stanici Vysočanská doraženy staniční tunely a západní eskalátor 
 Stanice Kolbenova vyražen střední technologický tunel 
 Stanice Hloubětín - vyražen střední technologický tunel. Ražba jednokolejných 

tunelů na úseku Hloubětín-Rajská zahrada. 
 Stanice Rajská zahrada a Černý Most realizována jen příprava stavenišť. Omezený 

rozsah v letech 1992-1994 zapříčinil nutnost odsunu termínu z roku 1995 na 
1997/1998. 

1995-1998  
Výstavba pokračuje na všech stavebních oddílech, cíle a rozsah ovlivňují finanční 
prostředky v jednotlivých letech. V roce 1998 se soustřeďují práce na dokončení tří stanic 
a dokončení traťových tunelů, podmiňující zprovoznění trasy. 
Na kritické cestě výstavby se sledovala výstavba dvoukolejného tunelu, železničního 
svršku, opláštění stanice Rajská zahrada, těsnění tunelů proti vodě a povrchové úpravy na 
stanici Černý Most a Rajská zahrada. Nejvážnější potíže se objevily v úsecích traťových 
tunelů ve stanici Hloubětín-Rajská zahrada, a to hlavně v místech, kde skrytý potok 
obnažil skalní podloží jen několik metrů pod trasou. Nakonec však úsek v obou tunelech 
úspěšně prošel. Při ražbě tunelů se pohybovali ve složitém geologickém terénu - mezi 
stanicemi Hloubětín a Rajská zahrada je například sklon trasy až 39 %. Maximální 
vzdálenost mezi stanicemi je 1750 a minimální 500 metrů.  

  



Druhá etapa podjezdu  

 

Následující informace o další stavbě bude jistě zajímat všechny motoristy, kteří jezdí 
Chlumeckou ulicí. Tam začala druhá etapa budování podjezdu ze severní strany, která si 
vynutila částečné omezení provozu. To bude trvat do konce června, kdy motoristům 
začnou opět sloužit všechny jízdní pruhy. S vlastním otevřením podjezdu se počítá ke 
konci prázdnin, a pak bude konečně příjezd i odjezd z jižní i severní části nákupních a 
obchodních center na patřičné úrovni. Investorem akce Podjezd Chlumecké komunikace je 
MHMP a projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

 
 

  



Luxusní nabídka  
Motoristé a obyvatelé sídliště 
Lehovec už určitě zaregistrovali 
dvě nové stavby v těsném 
sousedství začátku Kolbenovy 
ulice směrem k Hutím. Vznikl 
tady první z autosalónů 
společnosti A.M.T. mobil, v 
němž zájemci o luxusnější auta 
najdou vše potřebné ke značkám 
Land Rover a Jaguár. Druhá 
Druhá budova slouží motoristům a nabízí kompletní servis, díly a příslušenství k vozům 
BMW. Otevřeno v celém areálu je ve všední dny mezi sedmou a dvacátou hodinou, v 
sobotu pak od devíti do patnácti hodin. K areálu je nově vybudovaná příjezdová 
komunikace, je tady dostatek míst pro parkování a výraznou změnu k lepšímu 
zaznamenaly také okolní prostory.  

  



 
Den otevřených dveří Dopravního 
podniku hl. m. Prahy  
ve vozovně Hloubětín 
Na závěr Evropského týdne mobility uspořádal 
Dopravní podnik hl. m. Prahy ve vozovnu 
Hloubětín Den otevřených dveří, který vyvolal 
mimořádný zájem veřejnosti. Do areálu mířila v 
několikaminutových intervalech speciální 
autobusová linka, auta neměla pomalu kde 
zaparkovat, řady pěších se míjely všemi směry. 

Pamětníci si přišli s nostalgií zavzpomínat 
na mládí, pro děti to byla jedinečná 
možnost k poznání, hrám a jednoduchým 
soutěžím o drobné ceny. K vidění byly 
historické tramvaje i moderní vozy 
porsche, pomocná technika a řídící 
systémy, interiéry vozovny včetně 
tramvajové myčky, ekologický koutek, 
lákavé modely i burza předmětů s 
dopravní tématikou. Vyvrcholením zdařilé 
podívané byla odpolední jízda 
historických tramvají do centra města.  

   

   

   

   

  

 

  



Revitalizace rybníků v Praze 14  
Letos v dubnu byla dokončena celková revitalizace 
retenční nádrže Černý Most (známá místním jako 
rybníček Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. 
Vznik této retenční nádrže je spojen s výstavbou sídliště 
Černý Most na přelomu 80. a 90. let minulého století. 
Původně měla nádrž sloužit k akumulaci dešťových vod z 
plánovaného sídliště. Při výstavbu sídliště však byly 
dešťové vody svedeny do takzvaného malého Kyjáku, 
který zároveň slouží jako nádrž na usazování sedimentu. 
Rybníček Aloisov tak zůstal závislý pouze na přítoku 
vody z bezejmenného potoka a po léta se potýkal s 
nedostatkem vody. Nejdůležitější součástí projektu bylo 
právě zabezpečení nového, stálého přítoku vody, který se 
podařilo získat utěsněním drenážních obsypů dešťové 

kanalizace a vyvedením této vody zpět do nádrže. Tento nový zdroj, cca 0,5 l/s vody, by 
měl zastavit vysychání nádrže a může způsobit i mírné navýšení hladiny. I tak bude 
napouštění trvat až několik měsíců a závisí na množství srážek v tomto roce, který je zatím 
mimořádně suchý.  

Dalším krokem revitalizace byla celková rekonstrukce všech objektů včetně odstranění 
nevzhledného betonového opevnění. V místě hráze bylo toto opevnění nahrazeno 
kamennou dlažbou. Pravý břeh byl celý přetvarován - původně strmé svahy jsou dnes 
pozvolnější, nově bylo také vybudováno 
několik kamenných teras pro posezení u vody 
a rybaření. Původní vegetace byla 
nahrazena novou výsadbou stromů a 
keřů, např. dubem, javorem, olší či 
svídou. Po napuštění nádrže a ustálení 
hladiny budou ještě břehy osázeny vlhkomilnou 
mokřadní vegetací.  

Kromě rákosu a orobince (tzv. doutníků) zde 
bude i řada kvetoucích rostlin, jako jsou 
žluté kosatce nebo fialová vrbice. Vzhledem k velkému množství volně pobíhajících psů 
byl uprostřed nádrže vybudován také malý ostrůvek. Ten by měl sloužit jako klidová zóna 
zejména pro vodní ptáky a obojživelníky. Po dokončení stavebních a odzeleňovacích prací 
vznikne na místě nevzhledné retenční nádrže kousek přírody a pěkný rybník, který bude 
dominantou okolního centrálního parku Černý Most. V příštím roce zde bude obnovena i 
rybí násada a s ní spojený sportovní rybolov.  
Poznámka:  
Na revitalizaci nádrže Černý Most navazuje odbahnění Kyjského rybníka. Práce budou 
zahájeny v červnu a potrvají do července 2008. Jedná se o další projekt v rámci 
celopražského programu Obnova a revitalizace Pražských nádrží.  
   

  

  



Revitalizace Kyjského rybníka a Rokytky  
Na projekt revitalizace nádrže Černý Most, navazuje odbahnění Kyjského rybníka. Jedná 
se o další projekt v rámci celopražského programu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy "Obnova a revitalizace Pražských nádrží", který je spolufinancován Evropskou 
unií v rámci programu JPD2. Kyjský rybník byl založen pravděpodobně v 19. století a jeho 
první odbahnění bylo provedeno v roce 1962, kdy byla již větší část rybníka zcela zarostlá. 
Odbahněna tak byla jen jeho polovina. Další část byla odbahněna až v 80. letech 20. století 
společně s výstavbou sedimentační nádrže a dělící hráze. Dnes je kyjský rybník zanesen 
cca 60 000 m3 bahna, které dosahuje místy mocnosti až 1m. Vzhledem k tomu, že se 
rybník nedá zcela vypustit a předpokládá se, že dno rybníka nebude dostatečně únosné pro 
těžkou techniku, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím bagrem. Práce byly 
zahájeny v létě 2007. Nejprve bude snížena hladina v rybníce tak, aby v sedimentační 
nádrži mohly být provedeny úpravy nátoku dešťové kanalizace a propojovacího potrubí do 
Kyjského rybníka. Poté bude hladina opět mírně zvýšena a začne odtěžování bahna sacím 
bagrem. Bahno bude ukládáno do sedimentační nádrže.  

Po jejím naplnění bude hladina v 
rybníce opět snížena, aby došlo k 
odvodnění vytěženého bahna. Po 
odvodnění bude bahno odvezeno 
na příslušnou skládku. Tento 
proces bude celý zopakován ještě 
jednou, neboť sedimentační nádrž 
pojme pouze polovinu 
vytěženého bahna. Odbahňování 
rybníka bude dokončeno v 
červenci 2008. Tím ovšem práce 
na Kyjském rybníce neskončí. 
Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu připravuje projekt 

opravy Kyjského rybníka, v rámci kterého bude opraveno 
vypouštěcí zařízení rybníka, upraveny a zpevněny břehy a dosázena vegetace. Aby v 
budoucnu nedocházelo k celoplošnému zanášení rybníka bude v horní třetině vybudována 
podvodní hrázka, která bude případné sedimenty zadržovat pouze v horní části. Toto řešení 
se osvědčilo například u Hostivařské přehrady. Během prací může dojít k zakalení vody v 
rybníce a v potoce Rokytka a s tím související zhoršení podmínek sportovního rybolovu, 
případně k jeho dočasnému zákazu. Pracemi také dojde k dočasnému zhoršení podmínek v 
okolí Kyjského rybníka, ale výsledkem tohoto projektu bude zlepšení kvality vody v 
Rokytce a Kyjském rybníce a alespoň 
částečné zatraktivnění a zpřírodnění celé 
lokality.  

Poslední akcí, kterou Magistrát na 
území MČ Praha 14 připravuje, je 
revitalizace koryta Rokytky v 
suchém poldru Čihadla. Suchý poldr 
Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století. 
Slouží k zachycování přívalových 
srážek z povodí Rokytky - celé jeho území 
je tedy určeno k rozlivu vody. Koryto 
Rokytky je od soutoku s Hostavickým potokem vedeno téměř v přímé trase, místy je 
hluboké až dva metry a opevněné betonovými tvárnicemi. A ačkoli je celá lokalita součástí 

  



přírodního parku Čeněk - Čihadla, Rokytka rozhodně moc přírodně nepůsobí. Technické 
úpravy koryt vodních toků zde působí cize, a navíc jsou nevhodné pro vodní rostliny a 
živočichy. Lokalita není příliš atraktivní ani pro rekreaci Pražanů. Revitalizací území však 
dojde ke zpřírodnění celé lokality. Korytům potoků bude vrácen přírodě blízký charakter, a 
v jejich okolí navíc vznikne velké množství drobných vodních ploch. V rámci revitalizace 
suchého poldru bude Svépravický potok odkloněn na sever až k přilehlému lesu a podél 
lesní cesty povede v trase stávajícího příkopu až k psímu cvičišti, kde se opět setká s 
Rokytkou. Prodloužení potoka bude o cca 1,1 km. Také soutok Hostavického potoka s 
Rokytkou bude posunut dále po proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě 
opsat několik oblouků. Nové koryto Rokytky povede v několika obloucích středem 
suchého poldru a na třech místech bude křižovat původní trasu. Původní koryto Rokytky 
bude částečně zasypáno. Ponechané hlubší části starého koryta budou rozšířeny, a vznikne 
tak soustava průtočných a neprůtočných malých vodních ploch. Hloubka nových koryt 
bude maximálně 1m a sklon svahů 1:2. Ve vodních plochách budou některé břehy 
ponechány kolmé pro ptáky, kteří využívají tato stanoviště k hnízdění. Nová koryta 
vodních toků budou osázena doprovodnou vegetací, a to nejen keřovou a stromovou, ale i 
různými druhy mokřadních kvetoucích rostlin. Zahájení prací závisí na zajištění finančních 
prostředků z fondů EU. Podle předpokladů realizačního týmu by však práce mohly začít v 
létě 2007. Celá akce by měla být dokončena v srpnu 2008. Revitalizace koryta Rokytky je 
součástí velké krajinářské studie přírodního parku Čeněk - Čihadla, v rámci které budou 
pole v okolí suchého poldru přeměněny na nové louky a lesy s množstvím cest a pěšin. 
Předpokládá se, že celá lokalita se stane vyhledávaným místem rekreace Pražanů. 
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KULTURNÍ UDÁLOSTI PRAHY 14           ROK 2007                
 
LEDEN  
Kulturní a sportovní akce:  
3. ledna: Vernisáž výstavy obrazů „Obrazy a kresby“ kantorů Jany Veselé a Jiřího Voneše  
10. ledna: Argentinská obloha v Galerii 14, komorní koncert. Účinkoval soubor Musica 
Graziella.  
27. ledna: Praha 14 Tour 2007: v tenisové hale v Hloubětíně 
ÚNOR 
Kulturní a sportovní akce: 
7. února: Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Miklíka – „Kouzlo bez objektivu“, v Galerii 
14 
5. února: Turnaj v bowlingu, JR Club Kyje 
28. února: Pěvecký koncert. Učinkují Eliška Toperczerová a Michaela Hradecká 
BŘEZEN 
Kulturní a sportovní akce: 
3. března: Dětský karneval v Kyjích 
7. března: Sochy a reliéfy Václava Skalického v Galerii 14 
10. března: Turnaj ve stolním tenisu 
14. března: Koncert Pražského dechového kvinteta.  
 
DUBEN 
Kulturní a sportovní akce: 
11. dubna: MŠ Šebelova v Galerii 14 
11. dubna: Koncert komorní hudby: Vídní napříč časem, koncert Brahms Trio Pratur,  
21. dubna: Svatojiřská pouť v Hloubětíně, součástí Vepřové hody ve Staré hospodě 
 
KVĚTEN 
Kulturní a sportovní akce: 
3. května: 62. výročí ukončení druhé světové války u památníku 2. odboje v sadu na 
Novém náměstí v Hloubětíně 
12. května: Praha 14 Tour 2007 
16. května: Grafika a sochy, akademického sochaře Jaroslava Rockera. 
19. května: Májování, zámecký park v Hostovicích, 4. ročník přehlídky divadelních 
souborů – Májování 
23. května: Večer filmových melodií, koncert smyčcového kvarteta 
Pražské poetické setkání 
 
ČERVEN 
Kulturní a sportovní akce: 
2. června: Dětský den na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín 
13. června: Koncert v kostele sv. Bartoloměje 
16. června: Skateboardové závody 
30. června: Automobiloví veteráni v CČM 

  



 
ČERVENEC, SRPEN  
Kulturní a sportovní akce: 
červenec 
11. července: Malování na chodníku 
srpen 
26. srpna:  Turnaj v nohejbalu o pohár starosty m. č. Praha 14 
 
ZÁŘÍ 
Kulturní a sportovní akce: 
1. září: Praha 14 Tour 2007:  turnaj v tenisu o pohár starosty, TJ Slavoj Hloubětín 
8. září: Turnaj v malé kopané  
12. září: Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích 
15. září: zahradní slavnost Babí léto – XII. Ročník 
19. září: Koncert duchovní hudby 
22. září: Stop Zevling na Čerňáku 
30. září: In-line Běchovice 
 
ŘÍJEN 
Kulturní a sportovní akce: 
3. října: Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Vodaře „Dřevo a kámen – Ulice“  
3. října: Koncert komorních melodií 
20. října: Pochod kolem Prahy 14 
 
LISTOPAD 
Kulturní a sportovní akce: 
3. listopadu: Turnaj ve stolním tenisu 
7. listopadu: Keramika a obrazy v Galerii 14, Jany Kabelkové a Mykola Ivany.  
 
PROSINEC 
Kulturní a sportovní akce: 
1. prosince: Mikulášská nadílka, Kulturní dům Kyje 
1. prosince: Dětský šipkový turnaj 
5. prosince: Výstava fotografií občanského sdružení Moskyt  
12. prosince: Vánoční koncert, Rožmberská kapela  
 

  



Kulturní události       
 

 

Z vernisáže předchozí výstavy Obrazy a kresby v Galerii 14, která probíhala do 25. 
ledna 2007 

 
 
Kouzlo bez objektivu  
V Galerii 14 vystavoval Zdeněk Miklík s mimořádně 
zajímavou výstavou fotografií. V tomto roce to byla již 
jeho třetí autorská výstava v Galerii 14, přičemž podruhé 
vystavuje, tentokrát pod názvem Kouzlo bez objektivu, 
snímky pořízené pomocí „dírkové komory“. Jedná se o 
jednoduchý fotografický přístroj bez objektivu, který si 
sám vyrobil. Použil k tomu plechovku od piva, do které 
ostrou jehlou udělal otvor o průměru cca 0,25 mm (musí 
být přesně kulatý). Fotí se na barevný kinofilm (100 nebo 
200) a k ručnímu převíjení filmu posloužila mechanika ze 
starého fotoaparátu. Dírková komora je upevněna na 
stativu, maximální doba expozice na zkoušku byla u 
jednoho snímku tři hodiny (noční Praha 14), 
nejoptimálnější je pětivteřinová expozice za slunečného 
počasí. Takto vzniklé obrázky sice neoplývají ostrostí a 
brilancí moderních digitálních snímačů, přesto mají své 
kouzlo a přinášejí uklidnění v dnešní uspěchané době. V 
Galerii 14 je vystaveno cca 40 barevných fotografií, hlavně s přírodními motivy. Autor je 
pořizoval od roku 2003 převážně v Praze a okolí. Nápad na pořízení dírkové komory má u 
pana Mikšíka svůj prapůvod až v dětství: "Kdysi dávno, když jsem byl malý kluk, jsem 
zažil zážitek, že klíčovou dírkou pronikalo světlo z televizoru do dětského pokoje, a na 
protější stěně se promítl obraz z televize ve větším měřítku. Nás kluky to prostě uchvátilo a 

  



už jsem na to nikdy nezapomněl. A tím druhým, už bezprostředním podnětem bylo, když 
Ondřej Neff psal o tom, jak se dá vyrobit dírková komora z plechovky od Primalexu. Tak 
jsem to také zkusil a výsledek můžete posoudit nyní v Galerii 14." 

 

 

Sochy a reliéfy Václava Skalického 

Naše Galerie 14 měla výjimečnou příležitost vystavit u příležitosti 80. 
narozenin Václava Skalického z Klánovic průřez jeho celoživotní 
tvorbou. Václav Skalický je členem Syndikátu výtvarných umělců a 
Jednoty umělců výtvarných. Absolvoval průmyslovou školu a lidovou 
akademii výtvarných umění. Figurální motivy se staly hned od počátku 
rozhodujícím elementem jeho díla. Stěžejním námětem jeho soch a 
reliéfů je žena, neustále lákající ve svých mnohých obměnách. Zejména 
reliéfní zpracování lidské figury vyžaduje velké znalosti a zkušenosti při 
převádění trojrozměrné plastiky do plochy. Proto vždy zůstává reliéfní 
tvorba jistou specialitou sochařského umění. Při tvorbě plastik Václav 
Skalický využívá různé materiály - od sádry, polyesteru a keramiky až po 
klasický bronz. Svými pracemi je Václav Skalický zastoupen např. v 
galeriích ve Finsku, Kanadě, Novém Zélandu a Austrálii.  

 

 
 
 

  



 
 

Jedinečná keramika  
 

Listopadová výstava v Galerii 14 byla uvedena jedinečnou keramikou 
Jany Kabelkové a Mykola D. Ivanyna, který zde vystavuje také své 
obrazy.  
Jana Kabelková (1949) vystudovala obor řezbář na Střední umělecko 
průmyslové škole. Zkušenosti z řady výtvarných technik jí po 
onemocnění pomohly vybrat si výtvarnou techniku, která je jí nejbližší 
a kterou v invalidním důchodu fyzicky zvládne - a tou je keramika. 
Věnuje se jí intenzivně od roku 1984, kdy v Kolodějích založila svůj 
ateliér Keramika J. V současnosti se zabývá návrhy dekorativní, 
užitkové a reklamní keramiky. Svá díla vystavovala nejen v Čechách, 
ale i v zahraničí, a vzhledem k prodeji jejích výrobků na Karlově mostě 
lze říci, že se její keramická dílka doslova rozlétla po celém světě.  

Mykola D. Ivanyna (1966) pochází z Podkarpatské Ukrajiny, v ČR 
žije a tvoří od roku 1997. Absolvoval Střední odbornou školu 
uměleckých řemesel v Kosovu, kde působil i jako pedagog, a v roce 

2003 ukončil dálkové studium výtvarné umění a designu na Přikarpatské univerzitě V. 
Stefanika. Jako sochař a keramik působí ve Středočeském sdružení výtvarníků. V 
současnosti tvoří v ateliéru Jany Kabelkové v Kolodějích, kde vytváří návrhy užitkové a 
dekorativní keramiky k vybavení interiérů i exteriérů. Nejraději tvoří figurální plastiky a to 
jak zcela realistické, tak abstraktní. 
  

  



 

Česko okem MOSKYTÍM  
Prosincová výstava fotografií v Galerii 14 
dokumentovala především vztah členů 
občanského sdružení Moskyt k české přírodě 
a krajině. Pomocí fotografií se Moskyti 
pokusili vyjádřit to, o co se snaží i 
Geograficko badatelský magazín. O oslavu 
země, sice prosté extrémní atraktivity 
velehor, nedotčené divočinou či oceánem, 
zato však oplývající podmanivou malebností 
krajiny, odpradávna prostoupené 
pozoruhodnou lidskou přítomností. 

Předchůdcem občanského sdružení byly od roku 2000 webové stránky, které jejich tvůrci 
Luboš Drahota a Zdeněk Mikšík z Hloubětína nazvali Moskyt. Cílem projektu bylo 
postupnu vytvořit webovou formu jakéhosi turistického průvodce, informátora, zábavného, 
originálního a podnětného společníka na cesty, pro pobyt v přírodě a české krajině. Jméno 
bodavého hmyzu bylo zvoleno pro jeho výjimečné schopnosti přežívat úspěšně i v 
nejdrsnějším přírodním prostředí, pro jeho adaptabilitu, díky které úspěšně obývá naší 
planetu již milióny let, zatímco mnohem větší a silnější dávno vymřeli. Proniká do nížin i 
velehor, přežije zimu i tropická vedra. Prosperuje, přestože má nespočet nepřátel. Loví ho, 
odhánějí, tlučou a hubí. On však letí dál a vesele si píská! Tento pozoruhodný dvoukřídlý 
hmyz je navíc věrným průvodcem lidí na jejich cestách a často i doslova jejich pokrevním 
bratrem. Jak šel čas, začala zakladatelům připadat "pouhá" tvorba internetových stránek 
jako nedostatečná, a rozhodli se vytvořit organizaci, která by takovou činnost zastřešovala. 
V roce 2001 vzniká občanské sdružení Moskyt a vzápětí je zorganizován i 1. slet Moskyta 
- oficiální setkání členů, které se od té doby koná každoročně. Koncem roku 2005 si 
Moskyt zvolil do podtitulu označení Geograficko badatelský magazín a rozhodl se zaměřit 
svou činnost více právě v duchu tohoto pojmenování. Jeho prioritou se stalo pátrání po 
neznámém, objevování nových, nebo málo známých skutečností a publikování informací, 
příběhů či zážitků nejen pro turisty. Kromě výletních cílů se Moskyt zaměřil i na historii, 
tradice, zajímavé osobnosti, různé záhady či technické pozoruhodnosti. Významným 
okruhem zájmu sdružení pak samozřejmě zůstala příroda ve všech podobách a pobyt v ní. 
Věrným společníkem Moskytů je pochopitelně fotoaparát. Jsou jím dokumentována místa, 
kam Moskyti zamířili, věci, které tam viděli i činnost, kterou tam prováděli. Vytvořené 
fotografie pak doprovází články na webu Geograficko badatelského magazínu 
(www.moskyt.net). Několik desítek výtvarně laděných snímků se členové sdružení 
rozhodli prezentovat na této výstavě a ukázat tak, jak vidí Českou republiku svým 
„moskytím“ okem.  

 

 

  

http://www.moskyt.net/


MŠ Obláček v dětském výtvarném světě  
Už po několik let se naše MŠ z Černého Mostu prezentuje veřejnosti nejen svými 
výstavami v oblasti výtvarné výchovy, ale i hudebními a dramatickými vystoupeními na 
různých soutěžích. Práce kroužku výtvarné výchovy a keramiky jsme každoročně 
vystavovali od roku 1999 v prostorách CČM, některé naše práce zdobily český pavilon na 
EXPO 2000 v Hannoveru a prostřednictvím celostátní výstavy Alšova země putovaly i po 
Evropě. Za účast v celostátních soutěžích pod hlavičkou firmy Bellersdorf - NIVEA jsme 
po dva roky získali ocenění v soutěži Svět kolem nás, podporované pedagogickou fakultou 
UK. Naše úspěchy jsme završili cenou 39. ročníku již zmíněné výstavy Alšova země, kdy 
převzaly naše děti čestné uznání při vernisáži v prostorách pedagogické fakulty. Tuto cenu 
jsme loni získali mimo jiné za dvě plastiky čerta a čarodějnice.  

   

  



Sochy a grafika Jaroslava Bockera 

Ve středu 16. května 2007 byla zahájena výstava soch a grafik akademického sochaře 
Jaroslava Bockera. Autor byl do roku 2004 dlouholetým pedagogem na katedře výtvarné 
kultury Západočeské univerzity v Plzni. Veřejnosti je známý především svou 
monumentální sochařskou tvorbou (viz gen. George S. Patton - na snímku). 

 

  



Naučná stezka byla otevřena  
Od prvního jarního dne roku 2007 bylo možné se vypravit na procházku po Naučné stezce 
Prahy 14. Ve středu 21. března 2007 byla slavnostně otevřena za účasti všech, kdo se na 
její realizaci podíleli: ZŠ Hloubětínská, kde se v hodinách zeměpisu zrodil samotný nápad 
pod vedením pana učitele Martina Platze, redakce Listů, která společně s kartografickým 
vydavatelstvím Žaket dotáhla projekt až do finální podoby (Žaket dodal mapové podklady, 
graficky zpracoval informační tabule a také je vyrobil), a pana starosty Miroslava Froňka, 
který vybudování stezky od začátku podporoval. Naučná stezka Prahy 14 je v porovnání s 
obdobnými projekty ojedinělá nejen v rámci Prahy, ale možná i celé ČR. Její trasa je totiž 
vedena tak, že prochází v rámci celé naší městské části jak obytnou zástavbou, tak 
přilehlými přírodními lokalitami, upozorňuje jak na historické památky a přírodní 
zajímavosti, tak na stavby spjaté se současností. Stezka začíná a končí před stanicí metra 
Hloubětín, vydat se po ní ale můžete z libovolného stanoviště.  

 
Lukáš a Marcela ze ZŠ Hloubětínská instalují při slavnostním otevření  

centrální panel naučné stezky u stanice metra Hloubětín.  

 

  



 
Starosta se skupinkou žáků a učitelem Martinem Platzem.  

 

Otevření Naučné stezky Prahy 14 
Na první jarní den (středa 21. března) ve 14 hodin bude slavnostně otevřena u metra 
Hloubětín (výstup k PennyMarketu) Naučná stezka Prahy 14. Otevření se zúčastní starosta 
Prahy 14 Miroslav Froněk, pedagogové a žáci ZŠ Hloubětínská, kde projekt stezky vznikl, 
a kartografické vydavatelství Žaket, které zhotovilo panely všech 14 zastavení naučné 
stezky: Metro Hloubětín, Náměstí Ve Starém Hloubětíně, Hloubětínský zámeček, Kyjský 
rybník, Železniční zastávka Kyje, Kostel sv. Bartoloměje, Park Československých 
legionářů, Hostavice, Přírodní památka V pískovně, Čihadla, Černý Most-náměstí Plk. 
Vlčka, Rajská zahrada, Hutě, Cihelna v Bažantnici. Přílohou těchto Listů je mapka s trasou 
naučné stezky. Partner projektu vydavatelství Žaket připravuje při příležitosti slavnostního 
otevření stezky orientační minizávod pro všechny věkové kategorie. Přijďte si vyzkoušet 
orientaci s mapou na připravené trati, nebo alespoň prohlédnout novinky z produkce 
vydavatelství. Na slavnostní otevření zveme všechny příznivce turistiky. 

 

 

  



 

Starosta Prahy 14 u předsedy Senátu  
 Miroslav Froněk, starosta naší městské části, 
přijal 23. května pozvání předsedy Senátu 
Parlamentu ČR Přemysla Sobotky k návštěvu 
(uprostřed) a současně rozhovoru na téma „co se 
děje v Praze 14“. V sídle Senátu, Valdštejnském 
paláci, jej doprovázel a rozhovoru byl přítomen 
senátor Josef Palata (zprava), do jehož volebního 
obvodu spadá i naše Praha 14. Předsedu Senátu 
Sobotku zajímala např. bytová výstavba a 

možnosti bydlení, problematika parkování na sídlištích, zeptal se, zda už naše městská část 
využila finanční prostředky z evropských fondů, ale stranou zájmu nezůstala ani 
kriminalita v Praze 14. V této souvislosti náš starosta ocenil dobrou spolupráci s policií, 
díky níž se právě kriminalita v naší městské části v poslední době výrazně snížila. V závěru 
rozhovoru Miroslav Froněk pozval předsedu Senátu PČR na návštěvu a prohlídku Prahy 
14.  

  



Masopustní tradice pokračuje 
Již počtvrté se konal hloubětínský masopustní průvod, který 
pořádala letos ZŠ Hloubětínská. Páteční dopoledne 16. února 
rozjasnilo tváře všem, kteří v Hloubětíně průvod potkali. "To je 
krásné", "Jé, těm to sluší" nebo " To je super nápad", ozývalo se z 
davu přihlížejících na hloubětínském náměstí, kde děti na konec 
tancovaly a zpívaly. Předtím navštívily ještě mateřskou školu ve 
Štolmířské ulici a tam dětem na zahradě také zazpívaly a 
zatancovaly; ty jim tleskaly a mávaly z oken. Dlouhý had dětí od prvního do pátého 
ročníku se vrátil do školy až před polednem. Všichni měli příjemný pocit, že udělali něco 
pro dobrou věc. Tradice se přeci mají dodržovat - zvlášť když je při nich zábava!  
 
Festival tance a stepu  
Druhý ročník festivalu tanečních směrů v ZŠ Chvaletická neměl soutěžní charakter a ani 
nemohl mít tak obrovskou sledovanost, jako nedávná televizní Star Dance. Přesto se nesl v 
sympatickém duchu, který by se dal nejpřiléhavěji vyjádřit slovy: odhodíme školní starosti 
a budeme jen tancovat. A tak se během hodiny a půl vystřídalo ve školní tělocvičně 
několik tanečních skupin a jednotlivců, kteří nabité hlediště nadchli rozmanitými tanečními 
kreacemi, tu s náčiním, tu v rytmu lambady či charlestonu. Oproti minulému ročníku byly 
k vidění některé nové kostýmy i nová choreografie.  

Kromě pořádající školy předvedli své taneční 
dovednosti také milí hosté ze ZŠ Gen. Janouška, 
ZŠ Bří Venclíků a odborného učiliště Start, 
jejichž taneční vystoupení patřilo k vrcholu 

festivalu. Dokladem toho, jak dobré tanečnice v ZŠ Chvaletická vyrůstají pod vedením 
skvělé paní Hanušové, bylo jejich nedávné vítězství v dětské kategorii stepu malých skupin 
na IV. ročníku pražského poháru tanečně stepařské soutěže v Městské knihovně.  

 

 

 

  

 

  



Prosincová trojčata  
4. prosince 2007 oslavila dívčí trojčátka Kristýnka, 
Adélka a Lucinka Sejkorovy z Černého Mostu šesté 
narozeniny.  

 

 

 

 

 

 

 

V něžném objetí s maminkou ve školce 

 

  

V metru při cestě z koncertu Hynka Tomma v Divadle ABC.  
Vedle tatínka sedí devítiletý syn Marcel a vzadu Lucinka. 

Na klíně má Adélku a vedle maminky je Kristýnka.  
Jaké to je mít takovou velkou rodinu a jaké vlastně jsou vaše děti? 
„Kamkoliv přijdeme všichni, jsme středem pozornosti - samozřejmě kvůli trojčatům a je 
nás zkrátka hodně. Ještě se nám s manželem nikdy nestalo, abychom měli třeba víkend pro 
sebe, vždycky alespoň jedno dítě zůstane doma. A jaké jsou? Marcel je introvert, rád 
lyžuje a hraje šachy. Ze svých sester má nejraději vždycky tu, která je ochotna si s ním 
hrát. Adélka a Kristýnka jsou jednovaječné a mají to spolu tak, jako jednovaječná dvojčata 
- mají stejné pocity, hrají si spolu, jsou naladěny na stejnou strunu. Lucinka si hraje 
vždycky zvlášť a je trochu jiná, je to takový tatínkův mazel. Ale povahově jsou všechny tři 
odlišné - na pohled stejné, ve skutečnosti každá jiná.“  

  



Tři jubilea Hloubětína 

 

Aby si některá městská část Prahy v jednom roce připomínala trojvýročí, to naše matička 
stověžatá snad ani nepamatuje. A přece je tomu tak, že v roce 2007 Hloubětín může 
najednou oslavit 800 let, 750 let a 100 let - tedy tři významná výročí ve své historii. 

V roce 2007 uplyne 800 let od první písemné zmínky o Hloubětínu, která se nachází v 
listinu vydané roku 1207 papežem Inocencem III. Papež touto listinou potvrdil řádu 
německých rytířů, že jim náleží Hloubětín spolu se sousední tvrzí v Humenci.  

V roce 2007 uplynulo 750 let od prvé zmínky o kostele sv. Jiří v Hloubětínu. Pražský 
biskup Mikuláš v listinu z 13. února 1257 vyjádřil souhlas s tím, že kostel je ve správu 
křižovníků s červenou hvězdou, čili že mají podací právo k toměto kostelu.  

A do třetice v roce 2007 je tomu 100 let, co byl oficiálně Hloupětín přejmenován na 
Hloubětín. Pokud by se tak nestalo v roce 1907, nelze pochybovat o tom, že by k 
přejmenování tak jako tak došlo, neboť komu z vás by se líbilo, že je obyvatelem 
Hloupětína! Stačilo, že písmeno "p" bylo nahrazeno písmenem "b", a bylo po problému, 
který místní obyvatele trápil po několik staletí.  

 

 

  



 
 

  



To Slavoj nezažil 
Titulek se samozřejmě nevztahuje k 
fotbalu, ale ke Dnu dětí, který na hřišti 
Slavoje pořádala naše městská část. 
Valící se davy vyvolávaly dávné 
vzpomínky na zdejší obvodní 
spartakiády a popíraly veškeré 
varovné statistiky o vymírání našeho 
národa. Jen počet soutěžících dětí 
přesáhl hranici pěti stovek, další 
desítky přijely v kočárkách nebo vše 

pozorovaly z náručí nebo ramen svých otců, odkud je na svět ještě krásnější pohled než ze 
hřbetu koně. Pestrou nabídkou zajímavých soutěží a her přispěl měrou vrchovatou ke 
spokojenosti všech sympatický kolektiv ze společnosti Coca Cola, sladkostmi děti 
uspokojil štědrý sponzor Sahne Böhme a dospělé zase jejich libůstkami nasytil ochotný 
kolektiv Slavoje. 

   

 

  



Premiéra v Hostavicích  
Na svůj první Dětský den nás pozvalo 
občanské sdružení Za budoucnost Hostavic. 
Tady všechny radovánky i dobroty pro děti 
připravovali sami rodiče z nových domů pod 
vedením někdejší 
modelky Jarky 
Rytychové. Soutěžilo 
se ve sportovních 
dovednostech a 
hrách, ve zpěvu i 
recitaci. V komorní 

rodinné atmosféře to šlo i těm nejmenším opravdu skvěle, i když 
občas upírali zrak s prosbou o nápovědu ke svým rodičům nebo 
prarodičům. Premiéra to byla opravdu povedená, navíc uznejte, že 
pro pořádání Dne dětí asi nemůže být příhodnější místo než v ulici s 
názvem Lucinková.  

     

Kyjská prodloužená  
Svůj Dětský den tradičně pořádal odbor 
ZRTV TJ Kyje. Ovšem jen co děti spořádaně 
odešly po skončení her a soutěží s 
rozzářenýma očima a s pamlsky v rukou k 
nedělnímu obědu, obsadila sportoviště hrstka 
dospělých a se stejným nadšením se pustila 
do soutěžení. Některým z nich dokonce 
padly i oblečky z mládí. Pravda, ne každý se 
vešel do pytle na skákání a ne každému šlo 
stejně hbitě jako kdysi plnit všechny 
disciplíny, ale nadšení a zápal nechyběly 
nikomu. A nakonec došlo i na ty pamlsky. 
pamlsky. Opravdu zajímavá prodloužená Dne dětí.   

 

  

  



Pohádková zahrada 
Do světa pohádek a pohádkových bytostí se přeneslo 1. června 2007 při oslavě Dětského 
dne 170 dětí, které se přišly pobavit a zasoutěžit si na zahradě Domu dětí a mládeže na 
Černém Mostě. Děti poznávaly postavičky z pohádek, vyráběly škrabošky, určovaly názvy 
bylinek, hrály si na slepou bábu, ale i závodily a dováděly. Bylo to příjemné odpoledne, při 
kterém se také hodnotilo 218 obrázků, zaslaných do výtvarné soutěže "Pohádková 
postava", jež měla ten den na zahradě DDM svou vernisáž.  

     

 

Rekordní účast na Dni dětí  
Takový nápor návštuvníků 
zahrada Komunitního centra 
Motýlek na Černém Mostě snad 
ještě nepamatuje. V předvečer 
Dne dětí sem na zahradní 
slavnost plnou zábavy, soutěží a 
her přišlo 106 dětí v doprovodu 
40 dospělých. Sluníčko všechny 
naladilo na dobrou náladu a děti 
se s chutí pouštěly do soutěží, 
které pro ně připravili vedoucí a 
dobrovolníci nízkoprahového 
klubu Pacific - skákání v pytli a 

přes švihadlo, do závodění na koloběžkách, točení obručí v pase, přetahování lanem či do 
boje s tyčemi. Lovily se také rybičky v bazénku, skákalo se na trampolíně a opékaly se 
buřty. Možná jsem ještě na něco zapomněla, ale to není podstatné. Důležitá je dobrá 
nálada, smích a spokojené děti. K jejich spokojenosti přispěly určitě i odměny, které si děti 
za své snažení mohly na závěr vybrat.  

 

O koně byl zájem  
Na jízdárně v Kolodějích si přišlo zajezdit na koních 16 dětí z DDM Černý Most. Ti menší 
se vozili na poníkovi, velké děti se vyhouply do sedla plnokrevného hnědáka. Nadšení bylo 
opravdu velké a nikomu se z koňského hřbetu nechtělo zpátky na zem.  

  



   

 

  

  

  



Komunitní centrum MOTÝLEK 
Vytoužené prázdninové dny jsou konečně tady a my věříme, že Motýlek a Pacific přispějí 
k tomu, aby Vaše letní zážitky byly co nejpříjemnější! Téměř po celé prázdniny bude pro 
rodiče s malými dětmi otevřená volná herna vždy v úterý a ve čtvrtek dopoledne. Rodiny 
mohou využít i zahradu s trampolínou nebo jet s Motýlkem parníkem do ZOO.  

Tradiční rekondiční pobyt pro rodiče s handicapovanými dětmi se tentokrát uskuteční ve 
druhé polovině srpna, v krásném přírodním areálu nedaleko Hořic ve východních Čechach. 
Pro děti je připravena celotáborová hra, při které získají mnoho nových zážitků a 
dovedností, čekají je i společné výlety, koupání a táborák, zatímco rodiče získají i čas na 
odpočinek v době hlídání. Také náš nízkoprahový klub Pacific bude již čtvrtým rokem 
zajišťovat prázdninový program pro sociálně znevýhodněné děti ze sídliště, které si kromě 
pravidelných výletů užijí i týdenní výjezd do přírody plný pestrých zážitků. Přejeme Vám i 
Vašim dětem krásné léto a těšíme se na setkání během prázdnin!  

 
V červnu se v Nízkoprahovém klubu Pacific uskutečnil druhý meziklubový turnaj ve fotbálku.  

  



Společné kulturní centrum OTEVŘENO  
V sobotu 23. června 2007 bylo slavnostně 
otevřeno společné kulturní centrum 
městských částí Praha - Dolní Počernice a 
Praha 14. Současně s otevřením probíhal 
od pátku dvoudenní kulturní program - 
Janobraní a Svatojánská noc, ve kterém 
vystoupili hudební soubory (např. 
Traksleři, Crazy Lady, Krejsovanka, 
Tremollo) muzikanti (Václav Bárta - 
Noid), skupina historického šermu 
Dominik, hvězdami večera byli Janové 
Rosák a Vodňanský. Kulturní centrum se 
nachází v rekonstruovaném objektu 

bývalého pivovaru, který je součástí památkově chráněného zámeckého areálu v Dolních 
Počernicích, jehož historie sahá až do roku 
1751. Zřízení kulturního centra bylo 
financováno ze strukturálních fondů EU, 
státního rozpočtu, ze zdrojů hl. m. Prahy a 
MČ Praha - Dolní Počernice. Kulturní 
centrum bude sloužit k pořádání kulturních, 
společenských, charitativních a firemních 
akcí, konferencí, besed, lze jej též využít ke 
klubové, přednáškové a vzdělávací 
činnosti. Součástí rekonstruovaného 
pivovaru je restaurace Léta páně.  

 

 

   

 

  



Světoznámý klavírista hrál pro Motýlek 
Více než dvě stě tisíc korun na financování služeb 
Komunitního centra Motýlek přinesl květnový 
benefiční koncert, na kterém jsme mohli 
vyslechnout strhující klavírní recitál mladého 
virtuosa Lukáše Vondráčka. Získané prostředky 
jsou určeny výhradně na to, aby Motýlek mohl 
nabízet handicapovaným dětem odborné aktivity 
za takové poplatky, které jsou pro jejich rodiče 
přijatelné. Proto patří upřímné díky společnostem 
NH-Car, Skanska, Electro- World, Centrum Černý 
Most, Montservis, Pro.Med.CS Praha, Belstav a 
Bio-Factory, které na koncert přispěly, a také 
starostovi Prahy 14 Ing. Miroslavu Froňkovi, 
který nad celou akcí převzal záštitu a osobně ji 

navštívil. Úžasný hudební výkon Lukáše Vondráčka si podmanil i ty posluchače, kteří 
klasickou hudbu nejsou zvyklí poslouchat. Jedinečná atmosféra, kterou vytvořil svým 
technicky perfektním a přitom velmi citlivým přednesem skladeb Ludwiga van 
Beethovena, Fryderika Schopina, Leoše Janáčka a dalších, byla ještě umocněna krásným 
jarním večerem a majestátními prostorami kostela sv. Šimona a Judy na Starém Městě. 
Posluchači mohli ocenit, že tento světoznámý klavírista Motýlek sám vyhledal a nabídl 
svůj recitál bez jakéhokoliv nároku na honorář, ačkoliv je velmi vytížený a vystupuje v 
předních koncertních síních po celém světě. Stejně tak se honoráře zřekla sympatická 
moderátorka Ester Janečková, která koncert uvedla. Mezi vzácnými hosty byla mimo jiné i 
manželka amerického velvyslance v České republice paní Alexandria Graber s rodinou a 
další členky mezinárodní organizace žen v Praze IWAP (International Women Association 
of Prague), které již dříve Motýlek podpořily při rekonstrukci prostor pro muzikoterapii.  

   

  



Ekoden se zvířaty 
Tradiční - v pořadí již patnáctý Ekoden pořádalo o.s. Občanská 

inspirace v sobotu 9. června tentokrát s podtitulem "zvířata ve městě". Děti se na jednom 
ze stanovišť, které bylo zastoupeno i pracovnicí odboru životního prostředí MČ Praha 14 
Ing. Zuzanou Urbánkovou (má na starosti ochranu zvířat v naší městské části a můžete se 
na ni s touto problematikou obracet), dozvídaly jak se zvířaty koexistovat na sídlišti, aby to 
nevadilo ostatním lidem, ale aby 
nestrádala ani samotná zvířata. Pro děti 
velmi poutavé bylo stanoviště 
TyfloCentra Praha, o.p.s., což je 
centrum denních služeb pro nevidomé a 
slabozraké a jehož cílem je podporovat 
takto handicapované lidi hlavně 
poskytováním příležitostí, vedoucích k 
jejich osobnímu rozvoji. Členové centra 
sem přivedli své nejbližší kamarády - 
vodící psy a děti si mohly se 
zavázanýma očima na vlastní kůži 
vyzkoušet, jaké to je, když člověk 
nevidí a je odkázán na pomoc svého psa. Myslím, že od té chvíle u nich tato zvířata získala 
úplně novou hodnotu. Zajímavé bylo i stanoviště zabývající výběrem materiálů pro 
ekologický dům. Děti odhadovaly, z čeho by se takový dům mohl stavět a z čeho ne a proč. 
178 dětských návštěvníků získalo ten den nejen cenné poznatky, které třeba někdy v 
budoucím životě zúročí, ale i zajímavé odměny - časopisy s dárky z nakladatelství Egmont. 
Sponzory Ekodne byly také společnost Pro-Bio a Nadace T. Maxové. text a foto: ves 

 

Dětský den školičky Beránek 
Začátek června již tradičně 
patří dětem a tuto tradici ctí 
i školička Beránek, která 
působí v rámci MC Klubíčko 
YMCA Praha - Černý Most. 
Dětský den plný veselých 
soutěží proběhl ve čtvtek 7. 
června odpoledne na 
známé louce s ohništěm "za 
mostem", v části zvané 
Čihadla. Uznání patří 
více než 30 dětem a jejich 
rodičům, které neodradilo ani 
velice teplé počasí od menší procházky a pak od skákání v pytlích, boje s drakem, 
provazolezení, přechodu nebezpeaným územím a dalších soutuIních disciplin. Zlatým 
hřebem programu byl nakonec očekáváný táborák a opekání buřtíků. Milé setkání dětí i 
dospělých však vůbec nemuselo mít krásný konec, protože si organizátoři zapomněli 
přibalit do baťohu sirky! Proto zvlášť děkujeme mamince malého Káji za zapůjčení 
zapalovače! text a foto: VAV 

   

  



Z historie – 80 let čtvrti na Jahodnici  

  
 

 

 

 

 

 

 

Letecký pohled na Jahodnici s areálem Coca-Coly.  

Bylo to v roce 1925, kdy na polích mezi obcemi Hostavice a Štěrboholy se začalo s 
vyměřováním stavebních parcel budoucí obytné kolonie. Na těchto mokřinatých polích se 
v roce 1757 odehrála bitva mezi vojsky Rakouska a Pruska. Dne 6. května 1757 zde byl 
smrtelně zraněn pruský maršál Schwerin. Německo v období první republiky koupilo část 
území o velikosti parku u Štěrbohol a nechalo zde postavit pomník padlých pruských 
vojáků v oné památné bitvě roku 1757 a i jako památku na maršála Schwerina. Pole mezi 
nynější českobrodskou silnicí a Štěrboholy vlastnil velkostatkář Kolman, který část polí 
prodal Legio-centro záložně. Ta pozemky nechala rozparcelovat a v inzerátech je nabídla 
demobilizovaným československým legionářům za údajně výhodných podmínek s 
dlouhodobými splátkami. Měla zde vyrůst nová obytná legionářská kolonie s vlastní 
školou. Vlastní historii Jahodnice počítáme až od května roku 1927, kdy zde před 80 lety 
začali stavět své domky první legionáři. V září téhož roku se sem do hotového domu 
nastěhoval jako první ruský legionář pan František Čuchal. Po něm se v roce 1928 
nastěhovalo dalších 11 osadníků. Z francouzských legionářů to byli Josef Berný, Jaroslav 
Bareš, Václav Slavětínský a Matěj Najman, z ruských legionářů Adolf Havel, Otakar Šic, 
Josef Hladík, Jan Chlumský, Josef Snopek a Josef Outěřický a také jeden italský legionář 
pan Václav Loskot. Do roku 1930 se na Jahodnici nastěhovalo ještě dalších 10 legionářů: z 
ruských legií to byli Václav Řeháček, Ludvík Kučera, Richard Rychtr, Václav Rozbek, 
Jindřich Hliněný, Václav Daněk a Antonín Neuman, ze srbských Karel Filípek, z 
francouzských Jan Volský a z marockých Josef Pavlík.  

Velkým zklamáním pro první osadníky bylo to, že voda ze 
zhotovených studní byla tvrdá, nepoužitelná pro vaření, 
praní a zalévání, navíc měla i silné projímavé účinky a tak 
byla i nevhodná k pití. Jen u několika studní byla o něco 
lepší a tak novým osadníkům nezbývalo nic jiného, než 
vodu dovážet až z Hostavic.U Legio-centro záložny se 
pomoci nedočkali. Vodu na praní a mytí získávali 
zachycováním dešťové vody do budovaných bazénů. Tento 
problém přetrvával mnoho let, částečně byl řešen umístěním hydrantu s pitnou vodou v 
Masarykově čtvrti (dnes Jiráskova čtvrť) v blízkosti dnešní křižovatky Českobrodská x 
Broumarská. Velkou úlevou pro občany bylo protažení vodovodního řádu až na Jahodnici, 
na roh nynějších ulic 9. května a Travná. V další etapě byl hydrant s pitnou vodou osazen u 
nynější restaurace "Na Baště". Pak následovalo rozšíření vodovodu do ulice 9. května - 
Písčitá a Baštýřská - Doubecká. Názvy ulic jsou uvedeny dle stávajícího pojmenování, 

  



neboť většině občanů Jahodnice by původní jména ulic již nic neříkala. Teprve v roce 1969 
se začalo s budováním vodovodních řadů a přípojek k jednotlivých rodinným domům. 
Dalším problémem nových osadníků byla doprava. Tramvaj končila na Vápence na 
Žižkově nebo na otočce v Hloubětíně. Další možností byl vlak, který měl zastávku v 
Dolních Počernicích.  

 
Nový pomník na památku padlým v bitvu u Štěrbohol.  

Tento stav se zlepšil zavedením autobusové linky až k bývalému "akcízu" Za Horou, 
následovalo protažení linky 109 na Jahodnici, kde byla vybudována obrátka. Pak se 
konečná linky 109 posunula až do Dolních Počernic. V té době byla prodloužena 
autobusová linka 110 od kyjského kostela na původní konečnou linky 109 na Jahodnici. To 
už je nedávná minulost, která se změnila až do současného stavu. Po místních 
komunikacích nešlo v době dešťů vůbec jezdit, všude byl bezedný, lepkavý jíl, který bránil 
jakémukoliv pohybu na cestách a navíc trpěla i obuv osadníků, chodících do práce. V době 
protektorátu byli zastřeleni čtyři občané a za povstání v roce 1945 padli také čtyři občané 
včetně jednoho legionáře pana Chlumského. Postupně se čtvrť obydlovala a to hlavně díky 
zavádění vody do rodinných domů. Ale tím začaly narůstat problémy s odpadní vodou. 
Stávající žumpy nebyly schopny pojmou veškerý odpad a tak řada obyvatel řešila tento 
problém vypouštěním odpadních vod přímo do ulic. Pokud se do ulic pouštěla čistá spodní 
voda ze sklepů, nebyl to problém. Problémy nastaly tehdy, když se do ulic dostaly fekálie 
nebo zbytky potravin z odpadů kuchyní. Postupem doby byly elektrické rozvody dány do 
země, pak následovala plynofikace, rekonstrukce telefonní sítě (opět kabely do země) a 
pak se podařilo vybudovat kanalizaci. Všechny zemní práce spojené s budováním sítí 
poničily panelové nebo i někde asfaltové komunikace, kdy nikdo z vedení obce nezajistil 
řádné uvedení poničených komunikací do původního stavu. Tak se stalo, že po slehnutí 
zásypů pod komunikacemi se náhodně položené panely začaly propadat, praskat a v 
konečném stavu téměř znemožňovaly jízdu po těchto vozovkách.  
V uplynulých čtyřech letech došlo v etapách ke konečnému řešení dopravy ve čtvrti. Za 
velké finanční prostředky hl.města Prahy byly rekonstruovány veškeré komunikace a 
chodníky. Tak se Jahodnice po témuř 39 letech od připojení k Praze stala opravdovou 
městskou čtvrtí s kompletními inženýrskými sítěmi a komunikacemi, odpovídajícími 
současné době. Ti, co stáli u zrodu čtvrti Jahodnice, již dávno zemřeli. Zůstali zde jejich 
synové, dcery, vnoučata i pravnoučata. Ti včetně nových obyvatel a obyvatel sídliště téměř 

  



neznají historii této čtvrti, její první osadníky. Neznají výstavbu čtvrti v době první 
republiky, čas mobilizace, dobu protektorátu a i povstání v roce 1945, kdy zde byla 
postavena barikáda proti německým jednotkám postupujícím na Prahu. Je třeba nynějším 
obyvatelům připomenout období do roku 1948 a i po něm. Čas do roku 1989 a dál do 
současnosti, kdy můžeme oslavit osmdesát let od založení této čtvrti.  

František Čuchal  

  



Jeden z posledních jahodnických pamětníků  
Pan Jiří Slavětínský, který nás opustil po krátké nemoci dne 27. dubna 2007 ve věku 
nedožitých 84 let, byl posledním pamětníkem, který nás v redakci pravidelně navštěvoval. 
V Listech jsme uveřejnili řadu jeho příspěvků, především o činnosti TJ Sokol Jahodnice, 
celou dvoustranu jsme předčasem věnovali jeho vyprávění o cestě k protinožcům za svým 
bratrem. Do poslední chvíle byl mimořádně aktivní, mimo jiné přispěl materiály o 
Jahodnici do knihy Praha 14 v zrcadle času, poskytl nám dokumenty k výstavě o historii 
Prahy 14 a spolupracoval také s letopiseckou komisí na přípravu Naučné stezky Prahy 14, 
jeho přičiněním byl park na Jahodnici pojmenován po legionářích. Při každé návštěvě 
redakce neopomenul zabrousit do minulosti. Měl úžasnou paměť, díky níž byl doslova 
chodící regionální encyklopedií. Svoje vzpomínky nakonec na náš popud začal ručně 
sepisovat a nedlouho před svým úmrtím je dokončil. V redakci jsme je převedli do 
elektronické podoby a budou součástí Kroniky Prahy 14. V tomto čísle Listů z nich 
uveřejňujeme první výňatek, v zářijových si budete moci přečíst další.  

 

Jiří Slavětínský (na snímku vlevo) se svými přáteli z TJ Sokol Jahodnice.  

Jirka nám chybí  
Každé loučení je těžké, ale pro členy TJ Sokol Jahodnice je náhlý odchod dlouholetého 
kamaráda ztrátou, se kterou se budou jen těžko vyrovnávat. Jirka byl historií jahodnického 
Sokola, plných šedesát let se podílel na budování zdejší tělovýchovné jednoty. Nikdo z nás 
si nedovede představit, že by po požáru sokolovny v roce 1996 dokázal to, co on. Dnes 
tady máme překrásný sportovní areál, sloužící zdejším obyvatelům nejenom ke 
sportovnímu vyžití. Za to vše děkujeme především Jirkovi, který tady trávil hodně volného 
času třeba i na úkor rodiny. Moc nám chybí a bude chybět. Jeho kamarádské povely, 
zajímavé vyprávění, ochota dělat něco pro druhé. Jirko, díky za vše!  

Členové TJ Sokol Jahodnice 

  



Ze vzpomínek pana Slavětínského 
Můj otec Václav Slavětínský (1892-1965) byl jedním z prvních, kdo si nechal v roce 1927 
postavit vilku na pozemku katastru Hostavice. Byl tedy jedním ze zakládajících členů 
tehdejší legionářské kolonie v Nových Hostavicích na Jahodnici. Toto mé vzpomínání na 
starou legionářskou rodinu má tedy přímý vztah k nynější čtvrti Prahy 14 - Jahodnici. Na 
toto téma bylo již v Listech Prahy 14 uveřejněno několik mých vzpomínek, protože tady 
náš rod žije již 79 roků ve čtvrté generaci. Bohužel náš rod vymře po přeslici. S manželkou 
máme jednu dceru a ta nám dala 2 vnučky a ty zase 3 pravnoučata. Můj bratr Bohumír 
(nar. 1926), který žije již 55 roků pod Jižním křížem v australské Sydney, má 3 dcery a od 
nich 5 vnoučat.  

Rád bych vzpomněl na naše praprapředky z dřívějších staletí, kteří nosili příjmení Slavětín 
a později Slavětínský (je to už 16 generací do dnešních dnů). Snad žili kdysi dávno nějací 
páni rodu Slavětínů, protože je v naší zemi 6 obcí Slavětín, a to u Benešova, Havlíčkova 
Brodu, Jindřichova Hradce, Loun, Úničova a Trutnova nedaleko hranice s Polskem. 
Dodnes existuje hora Slavětín u Příbrami vysoká 620 m. V Praze 9- -Klánovicích je hlavní 
ulice pojmenovaná Slavětínská. Větev rodu Slavětínských, ze které pochází můj otec, je z 
Českomoravské Vysočiny (dříve Vrchoviny), hejtmanství Humpolec. Podle záznamů na 
farních úřadech byli naši tehdejší prapradědové zemědělci, tak zvaní čtvrtláníci a někteří 
byli učitelé.  

Narodil jsem se 9. srpna 1923 ve vojenské nemocnici pod Petřínskými sady a první roky 
života jsem prožil v Praze na Smíchově pod kopcem Santoška v ulici Na Březince v 
činžovním domě č. 1111 v bytě babičky Marie Schrötterové, která tam byla domovnicí. Na 
jaře roku 1928 se naše rodina (já, otec, maminka Marie a bráška Bohumír) přestěhovala ze 
Smíchova do novostavby na místo, které se jmenovalo Nové Hostavice na Jahodnici. První 
problém se vyskytl ihned na začátku, protože voda ze studny se nedala použít na vaření a 
ani na mytí či praní, protože se v ní mýdlo sráželo. Pro pitnou vodu se otec ihned vypravil 
s kbelíky do Hostavic skoro 1 km daleko. Na praní a koupání chytal dešťovou vodu do 
sudu a různých nádob. Za krátkou dobu vyhloubil u vilky velkou jámu a udělal betonovou 
nádrž, která slouží dodnes.  

 

Legionář Václav Slavětínský  

Později jsem se dozvěděl, že byla na 3 tisíce litrů, aby dešťovky byl dostatek. Koupil 
dřevěný vozík a nechal udělat plechovou nádrž na 100 litrů pitné vody. Tak jsme celá 
rodina jezdili každý druhý nebo třetí den pro vodu, a tak to dělali i ostatní kolonisté. 
Později jsme měli nový dvoukolák s koly od motorky, a to již bylo přivážení vody 
mnohem lehčí. S tou vodou to bylo pro kolonisty ze slibovaných výhod velké zklamání. 
Byl to prostě podvod na legionářích od Legio Centro záložny. V tom roce 1928 bylo 
obydleno 8 vilek a 14 jich bylo rozestavěných. Jediná doprava byla z vlakové zastávky v 

  



Dolních Počernicích vzdálené 11/2 km. Jiní legionáři již neměli zájem stavět hlavně kvůli 
vodu. Našlo se i několik rodin, které využily nabízené výhody hlavně v dlouhodobých 
splátkách a současné stavební konjunktury a během 5 let byla Jahodnice zastavěna z jedné 
třetiny plánovaných stavebních parcel. Objevily se první obchůdky a provozovny 
řemeslníků. Když přišly první podzimní plískanice, všichni bojovali s kvalitním 
jahodnickým jílovým blátem. Všichni bez rozdílu si vzájemně pomáhali při zhotovování 
provizorních chodníků, ulic a odvodňovacích škarpiček. Ulice na celkovém plánku 
Jahodnice sice byly zakresleny, ale vlastně nebyly. Běžně byly používány dřeváky jako 
přezůvky než se kolonisté dostali ke státní silnici, kde je v trávě nechali a když se vraceli 
od vlaku ze zaměstnání, opět si je nazuli, aby se dostali do svého obydlí. My malé děti 
jsme tyto problémy přehlížely. Náš zájem směřoval na objevování okolí v přírodě u 
malého polního potůčku směřujícího do rybníka v Hostavicích. Poprvé jsme tak viděli 
krásné barevné motýly, luční kobylky, zlaté brouky, šídla, různý hmyz, ale i ještěrky, žáby, 
užovky, myši, lasičku. Zážitek byl vidět bažanta, koroptve nebo zajíce. Z těch několika 
rodin byla i skupinka dětí, která vytvořila partu a přátelství.  

Zima roku 1928 až 29 byla velmi tuhá. Mrazy dosáhly až - 30 °C a sněhu napadlo 1/2 m. 
Stromy okolo státní silnice a na mezích pomrzly a postupně je během roku dělníci 
vykáceli. První zimu, a právu tu tuhou, rodina přečkala v pohodě. Otec, který vyrostl na 
Českomoravské vrchovině a prošel útrapami války, zabezpečil dům proti těm silným 
mrazům dobře, ale začal nás otužovat tak, že v ložnici se zbytečně netopilo a tak jsme 
mívali na polštáři i jinovatku. Bylo to trochu tvrdé, ale nikdy jsme toho později nelitovali.  

Otec se zúčastňoval s bratry legionáři úpravy cesty do Hostavic a u mostu přechodu potoka 
a podle vlakové tratě k vlakové zastávce Dolní Počernice ihned po té zlé zimě na jaře 
1929. Jiná doprava do Prahy tenkrát nebyla. Neříkalo se tomu tenkrát brigády, ale byla to 
vzájemná sousedská pomoc, aby se všichni bez problémů dostali do zaměstnání. Bez 
vzájemné pomoci by to prostě nešlo. Kolonistům obec Hostavice nemohla příliš pomoci, 
protože na to prostě neměla. Pomohl, jak otec říkával, někdy statkář Kolman svými 
povozy, když dovezl škváru nebo štěrk.  

Když s rodinou jel náš otec v uniformě vlakem nebo někam na návštěvu a měli jsme 
zavazadla, měl přiděleného vojenského sluhu, který zavazadla nesl. Otec nesměl nic nést 
proto, aby mohl odpovědět salutováním na pozdrav vojákům, kteří jej zdravili, a levou 
rukou přidržoval šavli. Tenkrát takové předpisy byly. To se po letech změnilo. Otec raději 
s námi jezdil nebo chodil v civilu. 

První roky uběhly, a my z té Legionářské kolonie jsme si zvykli na to, že se všude 
dostaneme jen pěšky. S maminkou jsme chodili až do Hloubětína na elektrickou dráhu č. 5, 
když jsme jeli na Smíchov navštívit babičku. V letních dnech jsme se chodili s maminkou 
koupat do rybníka v Dolních Počernicích vzdáleného 11/2 km. Do školy v Kyjích to po 
silnici bylo skoro 2 km, ale když bylo sucho, tak jsme chodili polní cestou a ta byla o 1/2 
km kratší. Já jsem do první třídy chodil v Českých Budějovicích, protože na začátku 
školního roku 1929 vypukla v Kyjích epidemie spály. Po roce jsem se vrátil a do druhé 
třídy jsem začal chodit v Kyjích u pana řídícího Ciruse. Pro nás kluky to byl člověk, který 
všechno věděl, ale i uměl a když měl někdo bolavý mléčný zub, uměl ho dobře vytrhnout. 
V tom roce 1930 nás oba s bráškou maminka zapsala do Sokola župy Barákové v Kyjích. 
Cvičení bylo 2x v týdnu a maminka chodila cvičit také se sestrami z Jahodnice. V roce 
1932 jsme se s bráškou Míťou (tak mu přezdívala maminka a již mu to zůstalo) zúčastnili 
jako žáci se Sokolem Kyje IX. Všesokolského sletu na Strahově a naše maminka také. 19. 
6. 1933 měl bratr těžký úraz. Když se ze školy vezl s kamarádem Jirkou Brandýským na 
zadku pekařského vozu a u Jahodnice přebíhal silnici, vběhl před auto firmy Štěřík z 
Kolína a byl sražen na silnici. Tenkrát se jezdilo po levé straně. Život mu zachránil pan 

  



MUDr. Šolc, lékař z Masarykovy čtvrtě, když mu dal injekci přímo do srdečního svalu, 
protože bratr nejevil známky života. Když se začal hýbat, odvezl jej ihned do nemocnice. 
Celá rodina se strachovala o jeho život, ale dopadlo to dobře. Bráška se uzdravil a vše se 
vrátilo do normálu. Hladinu klidu rozčeřilo zřícení vojenské stíhačky před vilu paní 
Mikové na nezastavěný prostor v ulici Dr. Weignera na Jahodnici. Pilot se zachránil na 
padáku. Bylo štěstí, že letadlo nespadlo na vilku, protože u paní Mikové pracovaly 3 
švadleny. Byla by to tragédie. Otec byl v dubnu 1928 povýšen do hodnosti praporčíka, ale 
již rok předtím byl jmenován správcem na žižkovském kopci Vítkov v nové budově 
Památníku odboje, který byl po dokončení celého komplexu pojmenován na Muzeum 
Památníku Osvobození. U ochozu památníku jsme s bráškou měli 25. 8. 1930 možnost 
pozorovat přelet obrovské vzducholodě Graf Zeppelin, jak pozvolna pluje nad Prahou. Byl 
to nezapomenutelný zážitek vidět něco tak obrovského pomalu letět pod mraky. Později 
jsem se dozvěděl, že vzducholoď měla 5 motorů po 500 Hp, délku 235 m a průměr 30,5 m.  

Masarykova letecká liga Dolní Počernice měla i zapůjčený jednoduchý kluzák Skaut 1 na 
vymršťování gumovým lanem a letecké začátky byly na něm prováděny na okrajovém 
kopečku Počernic směrem k Jahodnici. Jednou z duší MLL v Dolních Počernicích byl 
mechanik letadel Franta Wais z Počernic a vojenský pilot Ruda Staněk. Pro nás dorostence 
byl tenkrát Ruda vzorem. My jsme se učili při jeho vyprávění a z časopisu "Mladý letec" 
jsme stavěli špejlové létající modely. Po válce v roce 1949 u Olomouce Ruda Staněk 
zahynul při havárii, když ve špatném počasí narazil do terénní vlny při přeletu prodaného 
Sokola M1 C do Egypta. Náhoda tomu chtěla, že jsem byl v té době na stanici ČSA na 
civilním letišti Olomouc- Holice a tak jsem se jel podívat na místo havárie a kus vrtule z 
toho letadla jsem potom předal jeho rodině v Dolních Počernicích. Byl pohřben v Dolních 
Počernicích. 

Od roku 1934 se stal otec Václav se svými syny členy Masarykovy letecké ligy MLL v 
dolnopočernickém zámku. Přesto, že mu bylo 43 roků, přihlásil se do výuky létání na 
kluzáku, a já s bráškou jsme se učili stavět létající modely větroňů a později s gumovým 
svazkem na vrtulový pohon. V Evropě se začala stahovat mračna a napětí pozvolna rostlo, 
protože Hitler zlobil. MLL byla v malém objektu zámeckého parku a tam jsme se také učili 
předvojenskou výchovu. S bráškou jsme začali mít velký zájem o létání i přesto, že se otec 
na svahu Čihadel, kde se s kluzáky později učili létat, těžce zranil. Po vyléčení mu 
maminka létání zakázala. Tehdy chodívali dům od domu velmi zruční podomní brusiči a 
dráteníci, aby opravili hospodyňkám pálené hliněné nádoby či nabrousili nože a nůžky. 
Také chodívali prodavači drobných věcí a všechno, co nabízeli, měli na pultíku zavěšeném 
před sebou popruhy přes ramena. Říkalo se jim bosňáci, ale nevím proč.  

Skoro každý kolonista choval drobné domácí zvířectvo (králíky, slepice, husy, kozy, ba i 
prasátko). Občas se proto vyskytovali i zloději a kolonisté se bránili různým způsobem. 
Otec si vyrobil akustické zařízení od králíkárny a slepičárny a když někdo otevřel dvířka, 
slyšel to u své postele. Mimo to si obstaral starou dvouhlavňovou loveckou ládovací 
pušku. Byla velmi těžká, proto jí připevnil na dřevěnou kozu u okna z půdy a zaměřil jí ke 
králíkárně. Pomocí lanek a kladek mohl od postele zatáhnout za kohoutky. Do hlavní 
nejdříve upěchoval střelný prach a na zátky potom odměrku jáhlí a zase upěchoval. Večer 
vždy natáhl kohoutky. Když se jedné noci ozval signál, zatáhl za kohoutky. Ozvala se rána 
jak z malého děla. Jáhle našly svůj cíl. Ten zloděj si musel nechat od doktora ty jáhle 
vytahat, protože ho to muselo pořádnu pálit. Jinak to neublížilo a od zlodějů byl pokoj. 
Doktora Madara z Dolních Počernic moc zajímalo, jak se ty jáhle do toho člověka dostaly, 
ale otec mu to při náhodném setkání neprozradil. Otec si z války přivezl francouzskou 
jezdeckou karabinu, měl krásnou, velmi přesnou belgickou flobertku 6mm na longrifle, 
služební revolver 9mm a my, jeho kluci, vzduchovku na diabolky. Na ty zbraně měl 

  



samozřejmě jako voják povolení. Když jsme byli v roce 1939 obsazeni, musel zbraně 
odevzdat na četnické stanici v Dolních Počernicích, ale tu belgickou malorážku odvezl ke 
strýci na samotu u Vyskytné a tam byla dobře uschovaná. Byla krásná a bylo by škoda jí 
odevzdat.  

 

S maminkou po narození.  

 

S bratrem Bohumírem v době, kdy chodili jako kluci do Sokola v Kyjích.  

  



Vzpomínáme 

   
V úterý 17. července 2007 zemřel ve věku nedožitých 87 let Josef Odehnal, bratr Akela a 
přítel Ben, čestný občan Prahy 14. Vzácný člověk, který na celý život ovlivnil tisíce členů 
junáckých a turistických oddílů, jejichž byl dlouholetým vedoucím. Smečku vlčat vedl v 
Libni už od roku 1935, po válce byl 35. oddíl vyznamenán Junáckým křížem "Za vlast 
1939-45" a toto vyznamenání tehdy Josef Odehnal obdržel od Náčelnictva Junáka i 
osobně. Jenže po fašistech začali skautské hnutí likvidovat i komunisté, a tak 7. ledna 1955 
založili manželé Odehnalovi turistický oddíl mládeže, kde pokračovali v šíření skautských 
myšlenek mezi dětmi a mládeží, v objevování krás naší vlasti, v cestě za láskou a 
opravdovostí a v poznávání přírody i sebe sama. Po pádu komunistického režimu, byť v 
důchodovém věku, pracoval s ještě větším elánem, a funkci předsedy odboru turistiky v TJ 
Slavoj Tesla Hloubětín vykonával až do roku 2003. Když začátkem roku 2006 předával 
starosta Prahy 14 premiérově čestné občanství naší městské části, obdrželi jej právě 
manželé Odehnalovi (na snímku při slavnostním aktu) spolu s plukovníkem Jaroslavem 
Dobrovolným, který jako letec - hrdina bojoval během druhé světové války v britské RAF. 
Josef Odehnal byl hrdinou v každodenním životě, člověkem s rukama jen na práci a 
rozdávání. S rukama, jimiž prošly tisíce vzpomínajících junáků a turistů. 

Akelo, Bene, nikdy na Tebe nezapomeneme!  
   

 

  



Jubileum chodce z Kyjí 

   

Hloubětínské rozpaky Tahle fotografie je stará 52 let. Zachycuje někdejšího reprezentanta 
České republiky v chůzi Jindřicha Malého z Kyjí v cíli závodu na 20 km ve Stráži pod 
Ralskem, kde skončil časem 2 hod. a 52 min. druhý. Teď v poněkud volnějším tempu 
dokráčí 27. března ke svým osmdesátým narozeninám. K tomuto významnému životnímu 
jubileu mu hlavně hodně zdraví přejí manželka a synové Jindra a Miloš s rodinami.  
 

 

   

  



 
 

Knihovny v Praze 14 
Knihovna pro dospělé a děti Hloubětín 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín  
tel.: 281 869 082  
Knihovna se nachází na galerii obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem). 

Od 3. 4.2007 je tato automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě 
Městské knihovny v Praze (MKP).  

Bězná ot. doba:  
Po zavřeno  
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  
(o prázdninách jen Po, Út, Čt) 

 
Knihovna pro dospělé a děti Černý Most 
Generála Janouška 1060, Praha 9 - Černý Most  
tel.: 281 918 142 
e-mail:cernymost@mlp.cz
bezbariérový přístup, nemá kopírku  
Běžná otevírací doba 

Po zavřeno 
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  

Pojízdná knihovna Černý Most (bibliobus č. 2)  
Funguje po celý rok kromě školních prázdnin. 
Čtenáři mají k dispozici 2 600 knih - beletrii, naučnou a dětskou literaturu, časopisy, dva 
PC s internetem i bezbariérový přístup. 
Pondělí: 
od 13 do 18 hodin v Bryksově ulici na konečné stanici metra Černý Most (u cesty od metra 
k CČM)  
Středa: 
postupně zastávky na Hutích ve Světské ulici (10-13 hod.), v Rožmberské ulici u 
Pávovského náměstí v Kyjích (13.30-15.30) a na Jahodnici v ulici 9. května (16-18 hod.) 
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Větrná smršť KYRILL nad Prahou  
V souvislosti s větrnou smrští, která zasáhla území hlavního města Prahy 18. ledna 2007 v 
odpoledních hodinách, a řádila takřka po celou noc, došlo k řadu mimořádných událostí, 
které musely řešit složky Záchranného bezpečnostního systému ve spolupráci s operačním 
střediskem Krizového štábu hl. m. Prahy a s pracovníky úřadů dotčených městských částí. 
Záchranných prací se zúčastnil také statik hlavního města Prahy, který rozhodl kvůli 
utržené střeše o uzavření a vyklizení bytů v ulici Za Černým mostem v Praze 14, kde bylo 
evakuováno celkem 30 rodin. Na operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy se 
obrátilo celkem 230 osob se žádostí o pomoc nebo informace.  

Na mimořádných opatřeních se podílelo 
celkem 261 strážníků městské policie ve 
dvou směnách, Pražský hasičský 
záchranný sbor a jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) zasahovaly v 
celkem 411 případech, z toho 370 událostí 
souviselo s větrnou smrští. Na jednotlivá 
ředitelství městské policie podali občané 
přes 200 oznámení, přibližně stejný počet 
jich přišel na linku 156. Jednalo se 
zejména o spadlé stromy nebo větve, které 

v některých případech poškodily zaparkovaná vozidla, zničené střechy nebo jejich části, 
povalené nebo poškozené zdi, zničenou nebo poškozenou světelnou signalizaci a veřejné 
osvětlení, kontejnery na odpad větrem posunuté do komunikací, povalené billboardy, 
poškozené vedení vysokého napětí a telefonní vedení a v neposlední řadě o pomoc při 
evakuaci obyvatel domu poškozeného větrem. Nejzávažnější mimořádná událost v Praze 
14 souvisela s utrženou střechou, která se zřítila do dvora novostavby čp. 1519 v ulici Za 
Černým mostem. Její pád se obešel bez neštěstí. "Když střecha padala, byla to strašná 
rána," vzpomínal na kritický okamžik kolem půl deváté večer Vlastislav Vojtěch. Krátce 
poté na místo dorazili hasiči a policisté: "Jejich zásah byl rychlý a dobře provedený i 
přesto, že měli ten večer po celé Praze hodně práce," monitoroval situaci zástupce starosty 
Bohumil Sobotka. Na 30 evakuovaných rodin z poničeného domu i několika přilehlých 
budov si mohlo vybrat - buď odejít k příbuzným nebo do protějšího učiliště, které funguje 
také jako hotel. Vystěhovaných přitom mohlo být i více: „Vichr hýbal i s dalšími střechami 
v okolí, ale ty vydržely,“ konstatovala vedoucí odboru výstavby a dopravy ing. Věra 
Joudová. Na novou střechu si lidé počkají několik týdnů. Již druhý den večer se do bytů 
mohli vrátit ti, kteří nebydlí v postiženém vchodu. Zbývající si museli ještě počkat.  

 
Poničená střecha objektu v Bojčenkově ulici, 
kde sídlí Dům sociálních služeb MČ Praha 14,  
provozovaný ČČK.  
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SPORT – přehled organizací a zájmových sdružení 
 

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 
 TJ Sokol Hloubětín  

Šestajovická 16, Praha 9-Hloubětín 
Tělovýchovná činnost.Oddíl všestrannosti, fotbalu, šachů, stolního tenisu, 

volejbalu, bridže.  
 

 TJ Slavoj Tesla Hloubětín  
Hloubětínská 88, Praha 9  
Společenská organizace sdružující členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů. 
Oddíly: kopaná, tenis, odbíjená, karate, šachy, turistika, cykloturistika 

  
 TJ Kyje  

Hamerská 1307/1, Praha 9-Kyje 
Činnost sport a tělovýchova. Oddíl kopané, nohejbalu, volejbalu, stolního tenisu, tenisu, 
moderní gymnastiky a jachtingu. 
 

 Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice 
Bezdrevská 26, Praha 9-Jahodnice 
Manž. Dostálových 1215. Praha 9 
Tělovýchovná činnost. Oddíl tenisu, basketbal, volejbal, nohejbal a streetball. 

 
 Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory (basketbalový klub) 

Lovosická 559, Praha 9  
Působení basketbalového oddílu je zaměřeno na sportování a výchovu dívčích složek  
Působí při ZŠ Chvaletická.   
 

FOTBALOVÉ ODDÍLY 
 

 FC KING fotbalový oddíl 
Kardašovská 774/10, Praha 9-Hloubětín 
Působí při ZŠ Vybíralova 

Oddíl je specializovaný na žákovský fotbal. Pořádají žákovskou Halovou ligu o 
pohár starosty Prahy 14, Zimní venkovní ligu o pohár starosty Prahy 14, Venkovní turnaj o 
pohár starosty Prahy 14. 

 
 

AEROBIK 
 Fit Studio D, PaeDr. Dagmar Zitová 

Fejfarova 916, Praha 9-Černý Most 
Aerobik a všestranné cvičení pro děti od předškolního věku do dospělosti. 
 

 Aqua Aerobic 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
Aerobní cvičení pro ženy ve vodě.  
 

  
TENIS 

 

  



 Jaroslav Pivoňka - tenisová škola - E.T.M.  
Tenisový klub E.T.M. Praha  
Poděbradská 562, Praha 9-Hloubětín 
Výuka tenisu dětí a mládeže.  

 
 Česká tenisová škola 

Tenisový areál Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
 

 Tenis 
Ing. Eduard Klenka 
Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
trenér-škola-sparing-vyplétání raket 

 
 Tenisová škola 

Hloubětínská 80, Praha 9 
V areálu u plaveckého bazénu v Hloubětíně, s klubovnou, minibarem, sociálním zařízením 
a přetlakovou halou pro zimní období s antukovým povrchem. Turnaje, sportovní víkendy 
a dovolené s tenisem. 
 

 Tenisové centrum Praha 9 
Bryksova 773, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisové centrum Černý Most 
Mansfeldova 805/12, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisová škola Tallent 
ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Dvakrát týdně kurzy pro děti a mládež.  
 

POTÁPĚNÍ 
 

 Klub a škola potápění AQUABLUES 
Salmovská 15, Praha 2 

Působí v bazénu Hloubětín.  
 

FIT STUDIA 
 

 Posilovna Delta Fitness 
Areál FZŠ Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most 
Zde také působí oddíl kulturistiky. 
 

 Posilovna Goliáš 
Hruškovská 358, Praha 9-Hostavice 
 

 Fitness centrum Fantom 
bývalé obchodní centrum Sparta na Černém Mostě, Cíglerova 1139, Praha 9-Černý Most 
 

 S-Fitness 
v obchodním domě Hasso 

 
 Fit Studio D 

tělocvična ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 

  



Aerobik, Step aerobik, P-Class, Body Forming, Kalanetika, Rower yóga, rodiče a děti, 
dětský aerobik, Junior aerobic, sportovní aerobic 
 

SPORTOVNÍ CENTRA 
 

 Sportovní centrum CČM   
Areál Zábavního centra Černý Most, Chlumecká 8, 190 00 Praha 9. Otevřeno od 30. 6. 
2001. Velká posilovna (1100 m2), 3 sály na cvičení (aerobic, spinning, P-class, taebo), 4 
kurty na ricochet, solárium, dětské kurzy (aerobic, tanec, karate), jóga, sebeobrana, 
rehabilitační a zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné ženy a seniory, cvičení rodičů s 
dětmi, bowlingová herna (12 drah). Od listopadu 2004 byla rozšířena nabídka služeb v 
zábavním Centru Černý Most o 25 m krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí 
relaxační zóny bude vířivka, sauna, pára a masáže.  
 

 Přetlaková hala 
Areál hřiště ZŠ Bratří Venclíků, Černý Most I  
v provozu v zimní sezóně 
tenis, basketbal 
 

 Sportovní klub Spektrum Praha 
Bří. Venclíků 1140, Praha 9-Černý Most 
Sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity.   
 

 Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova, Praha 9  
Zdeněk Holický, Kpt. Stránského 963, Praha 9  
Florbalový oddíl mladších a starších žáků.  
 

 Občanské sdružení Tretra Praha 
Mgr. Ondřej Skripnik, Paculova 1110, Praha 9 
Klub orientačního běhu Tretra Praha, věnuje se především práci s dětmi a mládeží. 

 
 

 Softball & baseball 
V ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě I působí softballový oddíl Spectrum Praha, který 
také ve škole zřizuje sportovní třídy se zaměřením na softball a baseball. 
 
 

 Basket Slovanka 
Minibasketbal děvčat v ZŠ Hloubětínská.  

 BK Kompresory 

Oddíl basketbalu s dlouholetou tradicí, působící na Proseku a na Lehovci v Praze 14 
 

 Squash centrum PRO6 
Za Černým mostem 1425, 198 00 Praha 9 
6 kurtů na squash, 2 kurty na ricochet, občerstvení - Sportbar, solárium, prodejna 
sportovního zboží, služby chiropraktika  

  



 Crazy Aero Club 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9 - Hloubětín 
Aerobik.  

 TRI SKI Horní Počernice 
triatlonový oddíl při TJ Sokol Horní Počernice, Praha 9 - Černý Most II 

Tréninky probíhají dílem v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích, na Černém 
Mostě, ale i v Brandýse nad Labem.  

 
 BOJOVÁ UMĚNÍ 

 
 Karate 

MATSUMURA, oddíl s šestiletou tradicí 
v tělocvičně ZŠ, ul. Generála Janouška 1006, Černý Most II 
 

 škola Taekwon-do ITF Sonkal Praha 
V Praze 14 působí škola v ZŠ Vybíralova 8/964, Černý Most II 

 
 Oddíl SHAOLIN KUNG-FU 

ZŠ Bratří Venclíků 1140, ČM I. 
Jedná se o tradiční cvičení shaolin pro děti, dospělé a rodiče s dětmi.  
 

 Oddíl SHOTOKAN RYU 
Plavecký a sportovní areál Hloubětín 
škola JKA karate a sebeobrany 

 

 

  



Nejzajímavější sportovní akce 
 

Zimní fotbal  
Téměř ideální fotbalové 
podmínky připravily teplotní 
rekordy závěrem roku, což 
platilo i pro turnaj mladších a 
starších přípravek na umělé trávě 
v Kyjích. V obou kategoriích 
startovalo po deseti týmech, 
rozlosovaných do dvou skupin, v 
obou se bojovalo jen na polovině 
hřiště s neobvyklou hrací dobou 
1 x 18 minut a v obou byl k 
vidění fotbal typický pro tuto 

věkovou kategorii, tedy plný zaujetí a hlavně chuti být co nejčastěji u míče. Každý z téměř 
dvou stovek těch nejmenších borečků obdržel pár cukrovinek, všechny týmy pak 
účastnické poháry, tři nejlepší navíc medaile a zkrátka nepřišli ani nejlepší jednotlivci. 
Turnaj starších přípravek, tedy hráčů narozených v roce 1996 a mladších, vyhrála pražská 
Dukla, k velké radosti všech kyjských organizátorů skončili druzí domácí fotbalisté a třetí 
Slavia.  
Velkou pozornost poutalo družstvo z Katovic, tedy ne těch polských, ale Katovic u 
Strakonic. Mladí Jihočeši jeli na otočku 120 km na turnaj do Kyjí a domů si odváželi 
spoustu zážitků. Další zážitek připravil všem klukům i jejich doprovodu svou přítomností a 
hlavně předáváním cen internacionál Pavel Kuka, jehož potomek reprezentoval Slavii v 
turnaji mladších přípravek, tedy ročníku 1998 a mladších. Slavia přijela s ročníkem 1999 a 
skončila znovu třetí, druzí byli žáci Motorletu a z vítězství se opět radovali fotbalisté z 
Julisky. Pro úplnost dodejme, že čtvrté místo patřilo kyjským fotbalistům, což potěšilo 
dalšího internacionála Marka Trvala, takto šéftrenéra mládeže v TJ Kyje. A právě u něj se 
mohou na hřišti u Rokytky hlásit zájemci o trénování dětí, protože trenéři mládeže jsou i 
tady stále nedostatkovým zbožím.  
 
Úspěšná sezóna 

Už šestnáctý rok své existence má za sebou 
softballový oddíl Spectrum, který má po 
celou tu dobu svou základnu při ZŠ Bří 
Venclíků. Stejně jako každý z těch 
předchozích roků se i letos setkali členové 
oddílu na závěr sezóny při jejím hodnocení. 
Tentokrát jejich sešlost hostila restaurace U 
Kiliána v Satalicích (na snímku) a příjemné 
prostředí jakoby symbolicky ladilo s 
úspěšným ohlédnutím za letošními 
výsledky. Nejmladší členové, žáci do 12 let, 
skončili v Liberci na červnovém mistrovství 
republiky v teeballu čtvrtí, o měsíc dřív v 
Havlíčkově Brodě obsadili o rok starší žáci 

třetí příčku a o další místo lepší výsledek na republikovém šampionátu v Kostelci n. O. 
zaznamenali kadeti do 15 let. Ti druhé místo z jednorázového turnaje vylepšili celkovým 
vítězstvím v kadetské lize, což je významnější, neboť se jedná o dlouhodobou soutěž. 
Mistry republiky se stali mladší i starší junioři, těm prvním (do 17 let) se to povedlo už na 

  



jaře v Chomutově, ti druzí (do 19 let) dominovali na přelomu září a října při turnaji v 
dynamicky se rozvíjejícím areálu v Kostelci n. O. Muži "B" skončili v pražském přeboru 
třetí a muži "A" už pošesté za sebou čtvrtí, když v předchozích letech podlehli v semifinále 
pozdějšímu mistru z Chomutova a letos je v semifinále vyřadili zase mistři z Radotína. U 
mužů stojí za zaznamenání ještě další čtvrtá příčka na PVP v nizozemském Haarlemu a 
druhé místo v domácím poháru. Do úplného výčtu patří ještě výsledky členek oddílu 
Spectrum. Starší juniorky skončily na mistrovství republiky šesté, ženy v pražském 
přeboru obsadily místo páté. A jak sezónu hodnotí zdejší tělocvikář i trenér Petr Novák, 
který je nově také členem předsednictva České softbalové asociace?  
"Jako velice úspěšnou s tím, že kadeti neměli ve finále prohrát s Havlíčkovým Brodem 5:8, 
a že muži v rozhodujícím semifinálovém střetnutí s Radotínem doplatili na únavu, vždyť 
od 21. srpna do 5. října sehráli plných 25 mistrovských zápasů, často i čtyři za víkend. 
Celkově je to u nich za rok 60 soutěžních utkání, u dalších týmů pak zhruba 35, všechny 
navíc hrají i přátelsky a řada hráčů startuje ve dvou kategoriích.  

  



Wellness Aerobic Class  
Pod tímhle světovým názvem se 
koncem roku konal první ročník 
soutěže na třech školách. Po 
gymnáziu v Postupické ulici v 
Praze 4 a ZŠ Petřiny-jih vrcholila 
soutěž na Černém Mostě v ZŠ 
Vybíralova. Závodilo se v 
disciplíně Aerobic Master Class ve 
věkových kategoriích Child, Junior 
a Teenager. Celkem 67 soutěžících 
se představilo mezi nejmladšími 
děvčaty, kterým předcvičovala 
lektorka Klára Jandová (na 
snímku). Ta spolu s ředitelkou 
soutěže Dagmar Zitovou (na témže 
snímku v pozadí) měla velkou radost z vítězství Kateřiny Kučerové (na snímku šesti 
nejlepších je první zleva) z domácího Fit studia D. Lektor Robert Mrkvička (na snímku) 
měl na povel zbývající dvě kategorie, v nichž zvítězily Lucie Pavelková ze ZŠ Petřiny-jih a 
Zuzana Muchová z D fit Jidáš z Prahy 10. Zpestřením závodního programu byla exhibice s 
názvem Námořníci, byť námořník tady byl jediný, a to jedenáctiletý sympaťák Michal 
Toman (ve výřezu). Zdařilá premiéra s náročnými lekcemi aerobiku se vydařila, a tak se v 
příštím roce možná dočkáme i další disciplíny a rozšířeného počtu míst jejího konání.  
 

  



Radostné ohlédnutí  
Už v roce 1990 vznikl v Neratovicích oddíl karate Shotokan, jehož téměř stovka členů se 
tomuto sportu věnuje v Hloubětíně. Bilance roku 2006 je nesmírně radostná a výčet jen 
medailových úspěchů by naplnil minimálně jednu stranu Listů. Pro představu třeba 
uveďme jen říjnový turnaj nadějí v Praze 
a 7 prvních, 5 druhých a stejný počet 
třetích míst v kumite i kata. Nebo 
národní pohár v Českých Budějovicích 
pro mladší a starší žáky se ziskem čtyř 
prvních míst, stejný počet prvenství při 
národním poháru seniorů, juniorů a 
dorostenců, případně šest medailových 
umístění na Santa Nicholas cupu. Při 
mistrovství republiky koncem roku 
dokázali členové SK Shotokan 
vybojovat celkem 23 medailí a v 
konečném pořadí skončili z 29 klubů na 
krásném třetím místě, stejně jako v 
celoročním hodnocení Českého svazu 
karate JKA. Úspěšný byl i start Jiřího Míky (na snímku uprostřed), který na MS v 
australském Sydney skončil devátý, když mu jen o pouhou desetinu bodu uniklo 
osmičlenné finále. V letošním roce chtějí karatisté SK Shotokan získávat další přední 
umístění při domácích i mezinárodních soutěžích.  
 

 
   

  



Squashové jubileum  
Už deset let má za sebou Squashcentrum PRO-6 v ulici Za Černým mostem a stejnou dobu 
jeho hladký chod řídí Jan Veselý. Právě s ním jsme se stručně ohlíželi za uplynulou 
desetiletkou a o něco víc se věnovali současnosti i blízké budoucnosti. "Od začátků se tady 
prolíná zaměření na širokou veřejnost s vrcholovým sportem. Všichni zájemci mají k 
dispozici šest kurtů každý den od 7 hodin do půl jedenácté večer, což je prakticky 100 
"kurtohodin" denně a při zhruba poloviční zaplněnosti se dá lehce spočítat, kolik lidí se 
tady za těch deset let vystřídalo. Laickým zájemcům po celou dobu půjčujeme kompletní 
vybavení, které je u nás možné si také zakoupit. Pokud jde o organizovaný sport, tak v 
ricochetu hrajeme prim, chlubíme se desetinásobným mistrem republiky Milošem 
Pokorným (na snímku vpravo), který se stal navíc čtyřikrát mistrem Evropy, Jan Veselý (v 
červeném) byl nejlepším Evropanem jednou a čtyřikrát byl vicemistrem. Ve squashové lize 
družstev jsme za těch deset let skončili sedmkrát druzí, snad se nám ji už konečně podaří i 
vyhrát. Zaznamenali jsme individuální úspěchy v juniorech, kde se už projevuje koncepční 
práce našich tří trenérů 2. třídy a dalších trenérů 3. třídy. Tréninkové centrum přináší své 
ovoce, takový Honza Fiala a další mají před sebou velkou budoucnost. Práce s juniory 
bude mít i nadále velkou podporu."  
 

Tím se velmi elegantně dostáváme k 
tomu, co dál. "V loňském roce jsme se 
premiérově zúčastnili akce Squash 
proti drogám (na snímku), letos 
počítáme s její reprízou. Opět k nám 
přijedou čtyři nejlepší děvčata a kluci 
z Ostravy, proti nim bude hrát náš 
výběr z jedné školy v Praze 4 a ze ZŠ 
Bří Venclíků a Satalic. To bude až v 
květnu, ale už od února k nám budou 
chodit děti na jednu hodinu tělocviku 
týdnu. Pro návštěvníky a 

neregistrované hráče chceme letos organizovat šestidílný podnik Squashmánietour s 
handicapy pro ženy a vyvrcholením při turnaji Masters k 11. výročí našeho centra. Už 3. 
února to bude smíšený turnaj a o čtrnáct dní později turnaj pro ženy. Chceme laickou 
veřejnost přilákat víc k ricochetu, který trpí tím, že není 
tak známý jako squash. Méně zatěžuje veškerý pohybový 
aparát, díky raketám, míčkům i velikosti kurtu u něj není 
až tak důležitá technika, pro ženy je jednoznačně 
vhodnější. Chceme rozšířit počet turnajů v tomto odvětví 
také pro děti. Pro širokou veřejnost jsme zavedli 
objednávku kurtů přes internet, dále půjčování některých 
testovacích raket a novinkou je rovněž možnost úhrady 
řadou slevových kuponů. V oblasti vrcholového sportu 
budeme preferovat juniorské kategorie, o přání být první 
ve squashové soutěži družstev už jsem mluvil. Bylo by 
ideální, kdyby se nám to povedlo právě letos. K 11. výročí 1. místo v 1. lize, to je přece 
hezký pohled na ty jedničky."  
   
  

  



Sport v Praze 14  
Tělovýchova a sport mají v naší městské části nesmírně bohatou tradici. Organizovaný 
sport v Hloubětíně existuje oficiálně už od roku 1897, dnes ve Slavoji pravidelně sportuje 
téměř šest stovek členů v sedmi oddílech (fotbal, tenis, volejbal, šachy, karate, turistika a 
cykloturistika). Pak je tady Sokol Hloubětín s nabídkou cvičení pro ženy, muže i mládež. 
TJ Kyje byla založena v roce 1919 a v současnosti sdružuje 530 členů v oddílech fotbalu, 
stolního tenisu, volejbalu, tenisu, moderní gymnastiky, jachtingu, florbalu a sportu pro 
všechny. Nejmladší jednota v naší městské části Sokol Jahodnice právě začala sedmou 
desítku let své existence. Kromě těchto tradičních jednot je na Černém Mostě, v 
Hloubětíně, Kyjích i v Hostavicích pestrá nabídka klubů, oddílů, studií, center a spolků pro 
sportování, posilování a cvičení těch nejmenších dětí až po obyvatele seniorského věku. 
Stejně pestré je také výkonnostní zařazení těchto kolektivů. Třeba v oddílu Delta Fitness 
na Černém Mostě mají Vjačeslava Vinogradova, čerstvého mistra světa v kategorii 
klasická kulturistika nad 178 cm. Oddíl Taekwon-do ITF Sonkal Praha, který cvičí v ZŠ 
Vybíralova již od roku 1993, se zase může chlubit Lindou Deutschovou a jejími třemi zlaty 
na loňském světovém šampionátu juniorů v řecké Soluni. Nebo Squashcentrum PRO - 6 s 
Milošem Pokorným a Janem Veselým, několikanásobnými mistry Evropy v ricochetu mezi 
muži a juniory. Případně stolní tenista Lumír Ruzha z TJ Kyje, mistr světa veteránských 
kategorií.  
 
Další výrazné úspěchy na světových i evropských šampionátech, stejně jako při 
mistrovstvích republiky zaznamenávají třeba závodníci oddílu karate Shotokan, softballisté 
oddílu Spectrum se sídlem v ZŠ Bří Venclíků nebo hloubětínské akvabely ze SK Neptun, 
jediného oddílu synchronizovaného plavání v Praze. Pravidelných soutěží se zúčastňují 
ještě mladí fotbalisté FC King, potápěči z Aqua blues, oddíl Shaolin kung-fu, Fit studio D 
se svým aerobikem, tenisová škola Tallent, florbalisté ze ZŠ Bří Venclíků a Černého 
Mostu, několik šipkových týmů a řada dalších. Jen tak sportovat nebo cvičit pro radost je 
možné ve všech školních tělocvičnách, k dispozici je celá řada sportovišť všech 
tělovýchovných jednot, několik fitness, tenisové kurty (v zimních měsících v nafukovacích 
halách), plavecké bazény v Hloubětíně (na snímku s víceúčelovou halou) a v CČM, 
skatepark na Černém Mostě, volejbalové beachsport centrum, herny na squash, bowling, 
stolní tenis, šipky, kulečník a další tradiční i moderní sporty. Cyklisté a vyznavači in-line 
bruslení mohou využívat tubus metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most i nově 
budované cyklostezky, v případě normálních zim je tady ohromná ledová plocha na 
Kyjském rybníku, hodně možností nabízí území naší městské části také pro turistiku. 

 
Prostě, nabídka k tělovýchovným a sportovním aktivitám pro všechny věkové kategorie je 
v Praze 14 opravdu bohatá, stačí si jen vybrat. A kdyby to někomu ještě nestačilo, tak je 
tady velké množství opakujících se turnajů a soutěží pro veřejnost, které pořádá přímo naše 
městská část. Pro ty nejmenší jsou to třeba závody na koloběžkách, pro ty větší pak dětské 

  



rybářské závody, soutěže v plavání a šipkách, skateboardové závody a turnaje o pohár 
starosty ve stolním tenisu a malé kopané, pro veřejnost nad patnáct let pak další turnaje o 
pohár starosty v tenisu, nohejbalu, bowlingu, stolním tenisu a malé kopané.  
   
Vzpomínání při jubileu  
Už podesáté se v hloubětínském bazénu uskutečnil memoriál Hany Cinkové v 
synchronizovaném plavání, kterého se tentokrát zúčastnilo 66 starších a 90 mladších žákyň 
z celé republiky a z Bratislavy. Jubilejní ročník je ideální příležitostí k připomenutí 
životních osudů jedné z největších propagátorek tohoto sportu u nás. Požádal jsem o to její 
dlouholetou kamarádku i spolupracovnici Kateřinu Vostárkovou (na snímku), která závody 
opět organizovala jako ředitelka i hlavní rozhodčí. "Hanka Cinková se narodila 19. ledna 
1946 ve Vsetíně jako páté dítě Miladě a Albínu Cinkovým. Koncem padesátých let se 
rodina stěhuje do Brna, kde se Hanka přihlásí do oddílu akvabel. V roce 1972 odchází za 
bratrem Mirkem do Prahy, nastupuje do práce v družstvu Integra a nadále studuje na 
brněnské vysoké škole strojařinu. Víkendy tráví u rodičů v Brně, kde se zúčastňuje 
tréninků akvabel v oddíle Zetor.  

V roce 1972 zakládá spolu s Helenou Postráneckou a Kateřinou Pogodovou, což jsem byla 
já za svobodna, první oddíl akvabel v Praze. Až do roku 1976 sama aktivně závodí za 
brněnský oddíl a své zkušenosti uplatňuje nejen jako trenérka, ale i jako členka nově 
vzniklé sekce synchronizovaného plavání (SY). Spolu vydáváme první pravidla SY a 
rozbor povinných figur, přednášíme na školeních pro trenéry a rozhodčí. V roce 1978 
odjíždí Hanka jako divák na první mistrovství světa v SY v západním Berlíně. Veze sebou 
8 mm kameru, a pak ukazuje závodnicím a trenérům, jak akvabely vypadají ve světovém 
měřítku. Poznatky načerpané v Berlíně uplatňuje ve své trenérské práci a výsledky se 
dostavují hned na prvních domácích závodech v listopadu 1978. Její svěřenkyně Barbora 
Niederlová a Helena Dlouhá obsazují v sólech 1. a 2. místo� Začátkem osmdesátých let 
zaniká oddíl akvabel v TJ Slávia IPS, Hanka se nevzdává trenérské činnosti, se svými 
kolegyněmi vede akvabely nejdříve pod hlavičkou TJ PKOJF a od roku 1982 v TJ Slavoj 
Hloubětín. Tady získává pro akvabely příznivé podmínky a podaří se jí vybudovat silný a 
životaschopný oddíl, který je letos v Hloubětíně už plné čtvrtstoletí, nyní pod názvem SK 
Neptun Praha. Na jaře roku 1987 odjíždí Hanka na MS v hokeji do Vídně, odkud emigruje 
do Německé spolkové republiky. Po pádu železné opony pravidelně jezdí do Brna i do 
Prahy. V kruhu rodiny a přátel slaví na Vysočině své padesáté narozeniny.  
Na jaře roku 1997 vyhrává v tombole zájezd na Kanárské ostrovy, kam odjíždí v červnu se 
svým bratrem Ivanem. Krátce po příjezdu podstupuje operaci tlustého střeva a 17. července 
náhle umírá na embolii plic. Hned v následujícím roce jsme uspořádali její memoriál, letos 

  



memoriál, letos už desátý. Prožily jsme spolu toho strašně moc, takže s jejím odchodem se 
nemohu vyrovnat dosud. Hanka odpočívá vedle svých milovaných rodičů na brněnském 
hřbitově, kam za ní pravidelně zajíždím."  
 
Vítězové 10. ročníku memoriálu Hany Cinkové  

• týmy ml. i st. žákyně SK Neptun Praha  

• sólo a duo st. žákyně Lenka Kůrová a Barbora Kaloudová s Markétou Matalovou 
(všechny TJ Tesla Brno)  

  



Smutné loučení  
Další ročník pražských fotbalových 
soutěží už je minulostí a výsledky 
čtyř zástupců naší městské části 
budou patřit do těch horších kapitol 
jejich historie. Kaňkou na 
zlepšených jarních výkonech 
fotbalistů Kyjí v I. A třídě bylo 
loučení s domácími fanoušky a 
ostudná porážka 1:12 s týmem 
ČAFC, aspirujícím na postup. Jako 
by touhle fraškou domácí borci 

chtěli vyvrátit slova fotbalových bossů, že fotbal je čistý. Celkově skončili v A skupině 
osmí (26 10 4 12 39:50 34). Rezerva kyjského oddílu bojovala celé jaro v popředí II. třídy 
skupiny D, kde ji od postupu dělilo jen 6 bodů (22 12 4 6 45:32 40). Pod hloubětínským 
hradem byly v jarní části k vidění střídavé výkony obou týmů. Měli A hrající rovněž 
druhou nejnižší soutěž v Praze, tedy II. třídu skupinu B, obsadili nakonec pátou příčku (22 
9 6 7 46:36 33), B tým skončil rovněž v první polovině tabulky III. třídy skupiny B (26 13 
2 11 58:52 41). Nezbývá než rok čekat a doufat, že alespoň jednomu mužstvu ze čtveřice 
reprezentantů naší městské části se konečně podaří postoupit do vyšší soutěže.  

  



Prvenství Prahy 14 
Dlouhé triatlonové tratě Ironmana jsou výzvou pro každého sportovce. Proto, když byl 
vyhlášen v rámci projektu BIGMAN závod štafet škol a městských částí, přemýšleli v 
oddílu TRI SKI Horní Počernice o své účasti pouze krátkou chvíli. Sestavení družstva ze 
závodníků bydlících na Černém Mostě nebyl vzhledem k místní již desetileté tradici 
triatlonu velký problém.   
Pak už zbývalo jen doufat v umoudření počasí a absolvování závodu bez zdravotních 
následků. S tím, jak si štafeta Prahy 14 
doplavala, dojela a doběhla pro vítězství, 
nás seznámil její trenér Vladimír Andrš. 
"V sobotu 8. září v půl šesté ráno naše 
štafeta vyrazila na druhý konec Prahy, 
odhodlaná pokořit ironmanskou trať 3,8 
km plavání ve Vltavě, 180 km cyklistiky a 
42 km běhu. Ve štafetě byli jednak mladí 
triatleti, kteří se pohybují na čele 
juniorských a dorosteneckých žebříčků, 
ale i hobíci, kteří už "dělají" triatlon jen 
pro zábavu. Na start plavání ve 14 °C 
"teplé" Vltavě se v 7 hodin postavil jako 
první Martin Andrš. Mezi ostřílenými triatlonisty absolvoval úvodní okruh v těsném 
závěsu za prvním Tomášem Bednářem. Na druhý okruh plavecké části nastoupil Jirka 
Nagy, který udržel rychlost a kontakt s vedoucím závodníkem a při třetím okruhu, do 
kterého opět nastoupil Martin Andrš, již nebyl nikdo, kdo by naši druhou pozici ohrozil. 
Studená voda znamenala konec závodu hned pro několik závodníků, kteří po prochladnutí 
museli vzdát.  
   
Do cyklistické části jsme nastupovali s minimální ztrátou. Zde se ale ukázala síla našich 
Ironmanů reprezentantů, jako je Petr Vabroušek nebo Tomáš Bednář. Hravě stáhli náš 
náskok a v jednotlivých okruzích jej stále zvyšovali. Výjezd na Cukrák, a to hned 8 krát za 
sebou, nebyl žádnou procházkou, ale naši závodníci dokázali ze sebe vydat vše, aby ztráta 
na našeho nejlepšího Ironmana Petra Vabrouška nedosáhla "ostudných" rozměrů. Výborně 
zajeli všichni naši členové, Jirkou Nagyem počínaje a Honzou Šůsem, Jakubem Jarošem i 
Michalem Táborským konče. I tak jsme ale nastupovali do třetí disciplíny s cca 
dvacetiminutovou ztrátou na prvního. Následoval běžecký maratón, rozdělený do 8 okruhů. 
Na 5,3 km dlouhých úsecích se opět postupně vystřídali všichni naši závodníci. Na 
poslední dva okruhy byl jako finišman vyslán na trať Martin Andrš, který v cyklistické 
části odpočíval. Jeho úkolem bylo dohonit vedoucího závodníka a doběhnout do cíle dříve 
než udeří 16 hodina. Podařilo se. Štafeta, reprezentující Městskou část Praha 14, v sestavě 
Martin Andrš, Jiří Nagy, Jan Šůs, Jakub Jaroš a Michal Táborský st., vyhrála a zvládla trať 
Ironmana za 8 hodin 59 minut a 18 vteřin. Bohužel konkurence nebyla nijak silná a 
porovnávání se sportovci, kteří celý závod absolvovali sami, kulhá na obě nohy. Nicméně 
výkony našich sportovců v jednotlivých disciplínách a úsecích byly na dobré úrovni. 
Plaveckou část 3,8 km zdolali za 52 minut, 180 km s celkovým převýšením 1800 m za 5,34 
hodin a maratón za 2,33 hodin. Projekt BIGMAN, v rámci kterého se závod štafet 
uskutečnil, měl ale vyšší cíle. BIGMANy se stali ti závodníci, kteří zvládli jak trať 
Ironmana, tak den předtím terénní triatlon Xterra v Chuchli. Oba závody byly připraveny 
na vysoké úrovni a sportovně byly i triatlonovou veřejností hodnoceny převážně kladně.  
Ovšem dopravní omezení, které bylo nutné pro zajištění bezpečnosti závodníků v 
cyklistické části, se ukázalo jako klíčový problém. Jakákoliv uzavírka výpadovek nebo ulic 
na území Prahy vede zpravidla k totálnímu dopravnímu kolapsu. Přitom ale jsou města, 

  



která jsou schopna ve svých ulicích triatlony pořádat, např. Brno, Karlovy Vary, Jablonec 
nad Nisou, v zahraničí pak Mnichov, Hamburk nebo Vídeň. Projekt BIGMAN pokud má 
být i v příštích letech výzvou pro všechny sportovce, musí najít takové řešení, aby byl 
divácky přitažlivý, dopravně příliš neomezující a hlavně pro všechny zúčastněné bezpečný. 
Snad se podaří najít vhodné kompromisy, aby tento zajímavý projekt mohl mít 
pokračování." Tolik trenér Vladimír Andrš a my k velké gratulaci a poděkování za 
reprezentaci naší městské části.  

Petr Šťastný a Vladimír Andrš  
 

 
Vítězná štafeta z Prahy 14 - zleva Jiří Nagy, Martin Andrš, Jan Šůs, Jakub 
Jaroš a Michal Táborský starší.  
   

  



To tu ještě nebylo!  
Nejúspěšnější sezónu v sedmnáctileté historii má za sebou softbalový oddíl Spectrum. 
Považte, že mistry republiky se staly všechny jeho věkové kategorie. Mladší žáci do 13 let, 
kadeti (15), mladší (17) i 
starší junioři (19). To je 
něco naprosto neuvěřitelného, 
vždyť bilanci kazí vlastně jen 
muži, kteří ve finále ligy 
podlehli Chomutovu 1:3 
na utkání. Tomu Chomutovu, 
který se za posledních 
deset let stal osmkrát 
mistrem republiky. 
Ovšem letos měl namále. V 
prvním střetnutí na hřišti u ZŠ 
Bří Venclíků sice vyhrál 1:0, 
poté však v domácím 
prostředí prohrál 1:3. 
Mimořádně důležitému třetímu utkání přihlíželo u Rajské zahrady na dvě stovky 
nadšených příznivců domácích. Mezi ni mi také starosta naší městské části Miroslav 
Froněk, který jako velký příznivec sportu fotil zajímavé momenty zápasu a po jeho 
skončení jej zasvěceně komentoval. "Prohrávali jsme už 0:4, ve druhé polovině zápasu 
vyslal David Mertl dalekonosný homerun při obsazení všech met až na chodník přilehlé 
Ocelkovy ulice a vyrovnal tak skóre. Hosté šli opět o bod do vedení, Spectrum vyrovnalo a 
vzápětí opět zásluhou Davida Mertla, který dosprintoval na domácí metu, dokonce vedlo 
6:5. V šestém útoku pro změně vyrovnal zase několikanásobný vítěz evropského Poháru 
mistrů z Chomutova, aby v sedmé směně zásluhou druhého homerunu zápasu vybojoval 
cenné vítězství o jediný bod. Do poslední chvíle to bylo nesmírně dramatické střetnutí, ve 
kterém jasně převažovaly výkony nadhazovačů nad pálkaři, o čemž svědčí pouze dvanáct 
"ukradených" met v jeho průběhu. Dá se říci, že hostům zápas vyhrál Luboš Vrbenský, 
který patří mezi pět nejlepších nadhazovačů na světě s rychlostí míčku 130 km/hod. Utkání 
mělo fantastickou atmosféru, o kterou se zasloužili také mladí aktéři současně konaného 
turnaje tady a v Satalicích." Ve čtvrtém měření sil Chomutov doma finálovou sérii 
definitivně ukončil, ovšem Spectrum prohrálo s hodně vztyčenou hlavou, je to tým s 
věkovým průměrem 21 let a velmi nadějnou perspektivou. Je téměř neuvěřitelné, že ze 
šestnácti svěřenců trenéra Petra Nováka (na snímku po finále vlevo) a asistenta Petr 
Gutvirta (na společném snímku vpravo) je plných 14 (!) odchovanců. I to je dokladem 
vynikající práce oddílu, který se letos pyšní fantastickou bilancí. Čtyřikrát mistři a jednou 
vicemistři. To tu fakt ještu nebylo!  
   
   
  
  

  



Šipky v novém  
Během jarních měsíců nebyla panu Jindrovi 
prodloužena nájemní smlouva v restauraci 
Plzeňka v Kyjích a při plánované rozsáhlé 
rekonstrukci provozovny bylo ohroženo 
hrací místo pro oba zdejší šipkové týmy 
Plzeňka A i B. Nicméně Jiří Marek (na 
horním snímku celý v černém) a další 
tahouni dlouho nelamentovali, navázali 
kontakt s Jaroslavem Dragounem, 
majitelem restaurace Za Horou, se kterým 
si záhy plácli. V restauraci na 
Českobrodské ulici vytvořili společně 

vynikající zázemí nejen pro oba týmy a jejich pokračování v ligových soutěžích, ale i pro 
pravidelné páteční open turnaje pro veřejnost. A aby toho nebylo dost, tak do této herny 
byly přesunuty i dětské šipkové turnaje o pohár starosty naší městské části.  
   
První z nich se uskutečnil v sobotu 27. října, účast na něm byla dost ovlivněna podzimními 
prázdninami, nicméně jeho úroveň i atmosféra v herně si v ničem nezadaly s předchozími 
podniky. Naopak tři automaty i výrazně prostornější prostředí byly pro organizátory 
přehlednější a pro účastníky turnaje bezpečnější. Na všechny z nich navíc čekal bohatě 
prostřený stůl s cenami, poháry a plaketami, bohatý byl také výběr nápojů, které se už na 
stůl nevešly. Byla to prostě se vším všudy vydařená premiéra v novém prostředí, na kterou 
bude určitě nejvíc vzpomínat šest držitelů pohárů. Soutěžilo se ve hře 301 a v mladší 
kategorii zvítězila Katka Míková před Honzou Faltejskem a Michalem Janstou, ve starší 
pak exceloval Dan Brůna, druhá skončila Kristýna Míková a třetí Marek Litoš. Nejvyššího 
počtu bodů v jednom trojhodu dosáhl Dan Brůna (96), nejlepší dívkou byla vyhlášena 
Katka Míková.    

  



Černý Most sportoval a bavil se – špičkový streetball 
Městská část Prahy 14 a Centrum Černý Most ve spolupráci s Agenturou BAYER CZ 
pořádaly kulturně-multisportovní akci  

Určitě nejvýraznější součástí kulturně-
multisportovní akce Černý Most sportuje byly první 
červnový víkend boje o celkové vítězství ve finále 
Českého streetballového poháru 2007. Na 
parkovišti nákupního centra se v sobotním 
pražském kole bojovalo o postup do nedělního 
finále, ve kterém se v neděli střetla nejlepší 
družstva z Ostravy, Brna, Děčína a také z Prahy. O 
zhodnocení dvoudenního klání jsem požádal 
Zdeňka Marcína, produkčního spolupořadatelské 
reklamní agentury Bayer CZ.  

 

"Pro některé týmy skončil víkendový maratón až v neděli odpoledne, ale ceny včetně prize 
money byly více než příjemnou odměnou. V hlavní kategorii si vítězství vybojovalo 
družstvo Salámy, když ve finále porazilo tým We were able to fly. Na třetím místě skončil 
tým Čebefa. V dalších kategoriích byly boje o celkové vítězství neméně zajímavé a tvrdé. 
V kategorii žen potvrdily svoje kvality hráčky týmu Economist, které porazily tým Aritma 
Oldies. Třetí místo pak obsadily hráčky týmu Kitekatky. Velmi zajímavé boje probíhaly v 
kategorii juniorů 14-17 let. Nakonec se vítězným družstvem stal SV tým, který si ve finále 
poradil s velkým konkurentem týmem Bengoro. Třetí místo pak obsadili Streetbulls. I ve 
smíšené kategorii pro týmy ve věku 10 - 13let se v Praze na Černém Mostě potkala 
družstva ze všech koutů republiky. Za podpory rodičů dorazily týmy z Ostravy i Brna. 
Vítězství si vybojoval pražský tým Spanged Bob Killers před And 1 Maniacs z Brna a 
třetím týmem Sparta. Kořením byly i letos individuální soutěže ve střelbě trojek a 
především soutěž ve smečování. Z jednotlivých kvalifikačních kol se do Prahy probojovali 
ti nejlepší a předváděli úžasnou show. Ve smečařské soutěži Shock Slam Dunk Battle se 
nejen porotě, ale i divákům, kteří vytvořili úžasnou kulisu, zamlouvaly smeče Vládi 
Sobotky. Získal nejen digitální foťák, ale také peněžní odměnu a další ceny. V soutěži 
Gigasport 3pt Shoot out - finále trojek měl nejpřesnější ruku Vozka, který kromě vítězství 
v trojkách obsadil i 2. místo ve smečích a svůj tým dotáhl až do nedělního finále." I přes 
dešťové přeháňky, které se po oba dny nad Černým Mostem přehnaly, to byla opravdu 
skvělá podívaná. Individuální výkony ve všech kategoriích, tvrdé souboje a přesné střely z 
dlouhé vzdálenosti přesvědčily všechny přihlížející, že streetball je v České republice na 
vzestupu. Každým rokem roste kvalita utkání i samotných hráčů, což bylo patrné třeba i při 
srovnání s loňským ročníkem tohoto turnaje.  

  



 
VII. kapitola/2007         Školství 
 

Školní rok 2006/2007 
Školní rok 2007/2008 

 
 O školství 

 Seznam školských zařízení  

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Opravy a rekonstrukce školních zařízení 

 Střední školy, Vysoká škola 

 Dětská hřiště  

 
 

  



 Školní rok 2006/2007 
MČ Praha 14 má 6 základních a 10 mateřských škol (příspěvkové organizace), které jsou 
všechny v právní subjektivitě (dostávají příspěvek na provoz od obce, se kterým hospodaří 
a dotaci na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. A čtyři 
soukromé střední školy a jednu, kde zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.  
 
Odbor školství školám schvaluje rozpočet, provádí veřejnosprávní kontroly, metodicky 
vede školy, vypisuje konkurz na ředitele, jmenuje a odvolává ředitele, stanoví ředitelům 
plat a odměny, projednává s řediteli rozpočet na mzdové prostředky, dojednává termíny 
zápisu dětí do MŠ atd.  
 
• V červnu proběhla akce „Ocenění nejlepších pedagogů“ ze škol MČ Praha 14 

v Galerii MČ Praha 14.  
 
• Předškoláček 2006 - 10. ročník nesoutěžní přehlídky MŠ v termínu od 4.-5. května 

2006. Přehlídky se zúčastnily: MŠ Bobkova, MŠ Šebelova, MŠ Vybíralova 967, MŠ 
Vybíralova 968,  MŠ Chvaletická. 

 
• Na základě konkurzního řízení byla v roce 2007 jmenována do funkce ředitelky ZŠ 

Hloubětínská 700, Praha 9-Hloubětín od 1. 8. 2007 Mgr. Eva Hradská.  

  



Podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 14 
Dovršení 3 let věku dítěte, oba rodiče v pracovním poměru, děti zaměstnaných matek 
samoživitele (zaměstnaných otců samoživitelů), děti mají v téže MŠ sourozence, děti s 
povoleným odkladem docházky.  
Doporučení: (v případě nenaplněnosti MŠ): děti v předškolním věku matek na mateřské 
dovolené, děti jichž matky jsou evidovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. 
Udělování výjimek v přijímání dětí mladších tří let a dětí jiných obcí a jiných městských 
částí podléhá souhlasu odboru školství.  
 
celodenní pobyt (měsíčně) 500 Kč 
 
Mateřské školy: Pětileté děti budou mít školky zdarma (platí od 1. 1. 2005). Vzhledem ke 
změnám na úseku MŠ dojde pravděpodobně ke změně poplatku pro tří až čtyřleté děti a 
případné osvobození od poplatku, pokud měsíční příjem rodičů nepřesáhne 1,4 násobku 
životního minima (platí od 1. 1. 2005).  
 
 
Povinnost platit příspěvek je stanovena obecně závaznou vyhláškou Magistrátu hl. m. 
Prahy č. 21/1994 Sb. Příspěvek se platí předem. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek 
nevrací.  
 
 

  



SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2005/2006) 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN          

 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín   PaedDr. Eva Cífková     
 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  Zuzana Králová   
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 
 MŠ Chvaletická 917/1    PaedDr. Blanka Borová  

 
ČERNÝ MOST 

 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.   Eva Douchová   
   112 

 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II.  Jitka Kubátová   
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Lenka Kafková   
 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II.  PaedDr. Irena Valentová  
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.   Zoja Černá    
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.   Bc. Jarmila Smolíková  

 
JAHODNICE 

 MŠ Kostlivého, Jahodnice   Jana Tůmová    
 MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého) 

 
 

  



 
Mateřské školy jsou převážně sídlištního typu pro 120 dětí, 1 mateřská škola pro 200 dětí 
a 1 mateřská škola pro 238 dětí. Školky jsou umístěny v objektech městské části, kde každá 
má zahradu a vybavení školek i technický stav vyhovují předepsaným vyhláškám. U dvou 
MŠ (odloučená pracoviště) je zabezpečeno stravování dovozem jídel. Městská část 
neuvažuje o rušení MŠ. V současné době je rozmístění MŠ vyhovující. Mateřské školy 
jsou naplněny až do kapacity 28 dětí na třídu, větší problém je s umístěním dětí do MŠ 
během školního roku. Předpokládaná výstavba nové MŠ v oblasti Jahodnice a Hutě.  
 
  
MŠ Vybíralova 968 – projekt samostatně, tvořivě, efektivně. ŠVP „Čtyři barevné kapky, 
Jak žili naši předkové“ – eviromentální výchova, úcta ke stáří.  
MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací 
program pod názvem „Barevný rok“. Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích, 
vychází ze samostatné činnosti a individuální volby. MŠ se snaží o to, aby děti získaly 
základy pro jejich další rozvoj a učení pro život a vzdělávání, základy pro zdravé 
sebevědomí a sebejistotu.  
MŠ Kostlivého – ŠVP s názvem Kamarádi ze školky. Základní cíle programu: rozvoj 
dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše 
společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat se jako samostatná 
osobnost působící na své okolí. Nadstandardní aktivity – kroužky, plavání, angličtina, hry 
na zobcovou flétnu, keramiky, tanečky. MŠ se snaží respektovat osobnost dítěte vzhledem 
k individualitě rozvíjející se osobnosti, o citlivou a pružnou reakci na aktuální změny 
každodenního života. Vytváří pro děti podnětné prostředí pro jejich celkový rozvoj, 
spontánní či řízené činnosti.  
MŠ Štolmířská - rodinný typ školy zaměřený na osobní rozvoj dětí, založený na důvěře a 
vzájemné toleranci, školní vzdělávací program s názvem „Baryk“ - od švestek až do 
prázdnin s pejskem Barykem a jeho kamarády 
Korálek (MŠ Bobkova) – Krédo MŠ – Školka plná pohody. Záměrem školního 
vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“ bylo působení na děti a rozvíjet 
samostatně a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy 
budoucímu vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb ve spolupráci 
s rodiči. Práce učitelek byla zaměřena na pozitivní klima a pohodu. 
MŠ Chvaletická – projekt Školička pro děti zařazené ve věkově heterogenních třídách. 
Enviromentální výchova a výchova zaměřená na bezpečnost a dopravu byla včleňována do  
třídních projektů. Děti se mohou zapojit do zájmových kroužků – sportovní, taneční, hra na 
flétnu, předplavecká výchova, seznámení s anglickým jazykem.  
MŠ Šebelova – výchovně vzdělávací program „Svět očima dítěte“ – všestranný rozvoj 
dítěte v modelu osobnostně orientované výchovy, výchova k tvořivosti. Jako základ 
poznání, pocitů a přístupu ke světu – získání fyzické, psychické a i sociální samostatnosti a 
základů kompetencí důležitých pro další rozvoj učení a vzdělávání dítěte. Na tento 
program navazují i nadstandardní aktivity – zájmové kroužky (např. výtvarný, hra na 
zobcovou flétnu, balanční míče, turistický, taneční, hudebně dramatický, logopedie, 
keramická dílna). Všechny zájmové kroužky zabezpečují učitelky naší MŠ s výjimkou 
tanečního kroužku a výuky anglického jazyka.  
MŠ Paculova – Hrajeme si celý rok – osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací 
program. Hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte tak, aby se dítě v mateřské škole 
cítilo dobře a aby přechod do ZŠ proběhl plynule a bezproblémově. Všechny činnosti jsou 
na základě ročních období, slavností a událostí v mateřské škole koncipovány tak, aby dítě 
získalo jeho fyzickou, psychickou a sociální samostatnost zároveň se základy kompetencí 
pro jeho další rozvoj učení a pro jeho celoživotní vzdělávání. 

  



MŠ Zelenečská – Zdravá mateřská škola – zaměření na osobnost dítěte  a jeho 
individuality, estetického vnímání, poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení 
fantazie, představivosti, upevňování vzájemných partnerských vztahů. Podle RVP učitelky 
zpracovávají svůj třídní výchovný program, který je doplňován dle potřeby školy i 
jednotlivých tříd. Celý pedagogický kolektiv se snaží najít co nejoptimálnější cesty pro 
celkový rozvoj dítěte po všech stránkách. MŠ nabízí řadu zájmových kroužků. 
MŠ Gen. Janouška – vzdělávací program Sluníčko svítí všem dětem. Usiluje o vytváření 
pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro jejich 
sebeutváření a všestranný rozvoj, respektuje individuální potřeby dětí a snaží se o jejich 
trvalé uspokojování dle Maslowovy hierarchie lidských potřeb. MŠ používá netradiční 
formy práce, děti vede k samostatnosti i v rozhodování, podporuje vlastní aktivitu a 
experimentování. Nabízí zájmové kroužky.  
 
 
Účast na akcích:  
Účast na akci „Předškoláček“. Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr. Akce pro 
rodiče a děti, školy v přírodě, nácvik minimuzikálů pro MŠ, vydávání školního zpravodaje 
„Pohádka“, mimořádné dny v MŠ v návaznosti na roční období, výstava prací (MŠ 
Šebelova), odpoledne s Policií ČR, účast na výtvarných soutěžích v ČR, společná dovolená 
rodičů a dětí pod záštitou MŠ. MŠ Gen. Janouška zapojení do projektu Adopce na dálku - 
za podpory a finančního přispění rodičů adoptovala MŠ šestiletého chlapce z Indie, který 
díky pomoci této školky začal navštěvovat 1. třídu základní školy. MŠ Bobkova účast na 
Celopražských sportovních hrách 2. místo. 
 
64 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 13, Vietnam 27, Srbsko 1, Bulharsko 4, Irák 1, Čína 5, Indie 1, Ruská federace 5, 
Arménie 1, Slovensko 5, Litva 1 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace 
je s jejich rodiči, kteří často neumí česky vůbec. Spolupráce s rodiči dětí jiných národností 
je bezproblémová. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na prostředí, rychle se doučují, 
jsou zvídavé a chtivé po poznatcích.  
 

  



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN          
                     06/07 

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  Mgr. Zdeňka Pacáková 401  
 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec   Mgr. Josef Knepr  517    

 
ČERNÝ MOST    

 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.   Jan Kunický   409 
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II.  Mgr. Ilona Šťastná  909   
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.   PaeDr. Petr Skalský, CSc.  770 

 
KYJE 

 ZŠ Šimanovská 16, Kyje   Mgr. Jana Novotná   201 
 

celkem dětí               3207   
 
 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY 

 ZvŠ Mochovská 570, Hloubětín  Mgr. Věra Simkaničová 
 
 
Základní školy I. a II. stupně jsou s právní subjektivitou. Většinou školy sídlištního typu, 
pouze dvě se nachází ve starší zástavbě rodinných domů. Vzhledem k dostavbě sídliště na 
Černém Mostě se počty v základních školách mění v průběhu školního roku. Školy ve 
značné míře pronajímají prostory tělocvičen i učeben, což pomáhá vylepšovat finanční 
situaci škol a tyto prostředky využívají ke zlepšení prostředí pronajímaných prostor. 
Sportovní areály jsou otevřeny veřejnosti. Školy vytvářejí pozitivní klima a přátelskou 
atmosféru ve škole pro žáky a učitele. Individuální přístup, spolupráce se školním 
psychologem, včasná diagnostika specifických poruch a projevů negativního chování, 
pomoc speciálních pedagogů, nabídka volitelných a nevolitelných předmětů, nabídka 
zájmových útvarů, využití školních počítačových učeben s Internetem on line. Školské 
rady byly zřízeny ke konci roku 2005.  
 
ZŠ Hloubětínská – škola se nachází v klidném prostředí starší zástavby Hloubětína. Má 
dobrou dopravní obslužnost. Při škole funguje družina, školní jídelna a ve spolupráci s o.s. 
Lodička byl v provozu i volně přístupný školní klub Chapadlo. Škola má víceúčelové 
hřiště, disponuje učebnou výpočetní techniky, vybudovány dvě multimediální učebny 
s dataprojektorem. Škola svou velikostí a počtem žáků umožňuje navázání dobrých vztahů 
mezi všemi žáky, učiteli i pracovníky školy. Škola má své krédo a logo. Na škole pracuje 
žákovský parlament, školní časopis Kachlíkárna. Škola organizuje řadu mimoškolních 
aktivit. 
ZŠ Chvaletická – pro svou činnost škola využívá dvě budovy – Chvaletická 918 a 
odloučené pracoviště v Rochovské 692. Během prázdninového období bylo vybudováno 
nové víceúčelové hřiště. Rekonstrukce financována z prostředků MHMP. Toto hřiště 
přibylo ke dvěma menším s umělým povrchem. V příštím roce škola předpokládá 
dokončení atletického oválu. Škola má 21 tříd, družinu, školní klub, skleník. Pracovny: 
přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, anglického jazyka, 3 pracovny výpočetní techniky 
a cvičnou kuchyni. Škola vytváří pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky 
a učitele. Organizuje řádu lyžařských zájezdů, exkurzí, vědomostní soutěže, projektové 
dny atd. Účastní se školních a obvodních soutěží, olympiád, testování Kalibro, Scio. 
Spolupracujeme s o.s. při ZŠ Lehovec. Na období let 2006-2007 získaly tři školy obvodu 

  



Prahy 14 ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská a Speciální školy Tolerance dotaci z projektu 
JPD3. Prostředky jsou určeny na  kompentaci znevýhodnění žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, na celkové zkvalitnění výuky a s tím související zkvalitnění 
vzdělávání pedagogických a poradenských pracovníků. 
ZŠ Gen. Janouška – škola sídlištního typu sdružuje jídelnu a školní družinu. Součástí 
školního areálu je velká zahrada, kterou se škola rozhodla přebudovat na místo 
volnočasových aktivit. Celý areál by měl být rozčleněn na několik částí: sportovně-
relaxační, pěstitelskou, oddychovou, výukovou. Součástí výukové části bude naučná stezka 
a učebna pod širým nebem, v nichž mohou všechny děti přirozenou formou získat nové 
poznatky a praktické dovednosti. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných 
(chemie, fyzika, tři učebny anglického jazyka, učebna němčiny, tři tělocvičny, 
gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, dvě učebny dílen, 
keramika, knihovna. Učebny výpočetní techniky mají 37 počítačů a dalších 7 počítačů 
v ostatních učebnách připojených k internetu i školní internetové síti. Škola organizuje 
řadu mimoškolních aktivit. Ve škole působí poradenské centrum, které je zapojeno 
v projektu EU v rámci JPD3. Škola se zaměřuje na enviromentální výchovu, získala titul 
Euroškola. 
ZŠ Vybíralova - škola sídlištního typu. Výuka probíhá na 1. stupni ve střech a čtyřech 
paralelních třídách a dvou mikrotřídách (4. a 5. ročník) pro děti se specifickými poruchami 
učení, kde vyučuje speciální pedagog. Škola nemá žádnou speciální profilaci, ale systém 
volitelných předmětů 2. stupně umožňuje žákům zvolit si předměty dle svých zájmů, 
nadání atd. Dopravní dostupnost z metra B umožňuje žákům dojíždění z blízkého okolí. 
Školu tvoří pět vzájemně propojených pavilonů. Žáci mají k dispozici 3 počítačové 
učebny, 6 jazykových, učebnu chemie s laboratoří, fyziky, výtvarné výchovy, kovo a dřevo 
dílna pro výuku pracovních činností, cvičnou kuchyň se čtyřmi pracovišti, pracovna šití 
vybavena šicími stroji, pracovna a školní zahrada se skleníky pro výuku pozemků, 
keramická dílna, školní knihovna, kinosál. Součástí školy jsou tři tělocvičny, venkovní 
tělovýchovný areál s umělým povrchem. Využívány jsou interaktivní tabule. Škola je 
dobře vybavena audiovizuální technikou. Škola poskytuje péči žákům se SPU i jiným 
zdravotním postižením. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Nápravu poruch učení a 
konzultace pro rodiče poskytují speciální pedagogové školy. Jídelna má dvě výdejny a žáci 
si mohou vybírat ze dvou jídel. 
ZŠ Bří Venclíků – škola má vlastní vzdělávací program pro 1. stupeň s názvem Tvořivá 
škola. Výuka podle něho byla zahájena od 1. 9. 2006. Současně škola připravila ŠVP pro 2. 
stupeň. Tento vzdělávací program naváže na ŠVP Tvořivá škola se stejným zaměřením, 
tedy činnostní učení. Prostřednictvím Tvořivé školy je škola zapojena do projektu ESF 
Tvořivá škola – české činnostní učení. Je jednou ze sedmi vybraných škol Prahy. Projekt je 
kromě ESF spolufinancován státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy. Ve škole 
probíhá rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na florbal, softbal a tenis. 
ZŠ Šimanovská – škola se prezentuje a je vnímána okolím, jako škola „rodinného typu,“ 
nabízející svým žákům především klidné, přehledné, přátelské a bezpečné prostředí. 
Kolektivy jednotlivých tříd se vytvářejí tak, aby byla zachována přirozená skladba dětí a 
vyváženost skupiny. Škola má bohatou historii (155 let) a prochází modernizačními 
změnami. K výuce slouží 11 kmenových tříd, odborné učebny: 1 multimediální učebna, 2 
počítačové učebny, 1 učebna fyziky, jazyková laboratoř. Ke sportovním činnostem využívá 
školní hřiště s umělým povrchem a pronajatou tělocvičnou. Školní zahrada je využívána 
k rozvoji ekologického myšlení. Z hlediska odborného hodnocení (ČŠI) si škola udržuje 
velmi dobré hodnocení úrovně vzdělávání, výchovy a individuální péče. V sebehodnocení 
školy se považuje za úspěšnou. Škola poskytuje řadu volnočasových aktivit.  
 
 
 

  



 
111 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Vietnam 49, Arménie 4, Makedonie 2, Ukrajina 18, Rusko 10, Kazachstán 1, Bělorusko 3, 
Čína 3, Albánie 1, Moldavská republika 1, Slovensko 8, Rumunsko 1, Bosna a 
Hercegovina 3, Čečensko 2, Srbsko 1, USA 1, Mongolsko 3 
 
  
Ve školách bylo rušno  
Na 17. ledna připadl v ZŠ Vybíralova Den 
otevřených dveří. Přicházeli hlavně 
rodiče budoucích prvňáčků se svými 
dětmi, aby si prohlédli školu, učebny, družinu, 
tělocvičny a další zařízení školy, zeptali 
se na vše co je zajímá a co bude důležité pro 
rozhodnutí, kterou školu pro své dítě 
nakonec vyberou. Mimo jiné tady mohli 
vidět i představení loutkového divadla, 
které připravili starší žáci, budoucí prvňáčkové si prohlédli třídy a mohli se seznámit i s 
učitelkami.  

  



 

Místostarostka v ZŠ 
Šimanovská  

První zápisy prvňáčků letos proběhly 
koncem ledna v ZŠ Šimanovská v 
Kyjích a podívat se na ně přišly i 
zástupkyně starosty Mgr. Jitka 
Žáková a vedoucí odboru školství MČ 
Praha 14 Bc. Alena Naidrová. Soudu 
podle prvních zápisů, bude letos 
prvňáčků víc, neboť nastoupí do školy 

silnější ročníky. ZŠ Šimanovská úspěšně hodnotí i svůj "Předzápis s kočičkou", který 
zřejmě kladně ovlivnil rozhodnutí některých rodičů - zapsat své dítě právě do této - jak 
sami říkají "malé státní rodinné školy".  

  

Zjišťování dovedností dětí u zápisu přihlížely v ZŠ 
Šimanovská i místostarostka  
Mgr. Jitka Žáková (stojící vpravo) a vedoucí 
odboru školství Bc. Alena Naidrová (stojící vlevo).  

  



Vysoká škola  tělesné výchovy a sportu  
 

Palestra, která sídlí od roku 2004 v budově hostavického zámečku, má letos své první 
absolventy. 36 studentů, kteří zahájili studium ve 
školním roce 2004/5, si přišlo 28. června do 
slavnostně vyzdobené Betlémské kaple převzít z 
rukou rektora Prof. PhDr. Václava Hoška, DrSc. svůj 
vysokoškolský diplom, opravňující je používat titul 
bakalář (Bc.). Slavnostní promoce byla pro studenty 
tečkou za jejich tříletým studiem a stali se historicky 
prvními absolventy této naší vysoké školy. Podle 
informací studijního oddělení Palestry se 12 z nich 
přihlásilo k dalšímu studiu na magisterských oborech 
na různých vysokých školách v Praze, Brnu a 
Olomouci, ostatní odcházejí pracovat. Někteří z nich 
získali studiem kvalifikaci, která byla předepsaná pro 
jejich současné pracovní zařazení, jiní se chtějí 
uplatnit v institucích, zabývajících se sportem a 
zdravým životním stylem.   
 
 

  



Trojčata poprvé ve škole 
Praha 14 má možná další primát: do stejné základní školy začala od září chodit do první 
třídy dvoje naše "čtrnáctková" trojčata. Do 1.A ZŠ Vybíralova chodí Alex, Bártík a Vašek 
Tomanovi a do 1. B. Filip, Tomáš a Kuba Zámečníkovi. Obě paní učitelky budou mít asi ze 
začátku dost starostí s tím, jak kluky od sebe rozeznat, ale časem se s tím určitě vypořádají. 
Jejich práci jim navíc usnadní skutečnost, že všichni kluci se už do školy těšili a nemohou 
se dočkat, až budou umět číst a psát. Tak ať vám to všem jde na samé jedničky!  

 
Alexander, Bartoloměj a Vašek Tomanovi čekají před školou na zahájení školního roku. Dole už jsou ve 
třídě se svou paní učitelkou.  

    

  

   

Filip, Tomáš a Jakub Zámečníkovi ve třídě 1. B.  

  



 
Dětská hřiště ve správě MČ Praha 14  

  

Číselné označení a charakteristika dětských hřišť  
1. Dětské hřiště Sadská - oplocené dětské hřiště, dvouhoupačka, kolotoč - spica, 

skluzavka 

2. Dětské hřiště Mochovská 529 - provazový jehlan, pružinové houpadlo, víceúčelová 
sestava se skluzavkou, kolotoč - spica, pískoviště, sportovní plocha 

3. Dětské hřiště Hostavická - Kyjská - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava 

4. Dětské hřiště Lánská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště 

5. Dětské hřiště Horoušanská 582 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, 
pískoviště 

6. Dětské hřiště Mochovská 548 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, 
pískoviště 

7. Dětské hřiště Kardašovská 394 - pískoviště, sportovní hřiště 

8. Dětské hřiště Chvaletická 917 - sestava se skluzem, kolotoč - spica, závěsná 
dvouhoupačka, stůl na stolní tenis 

9. Dětské hřiště Chvaletická 918 - pružinové houpadlo, pískoviště 

10. Dětské hřiště Splavná - pružinové dvouhoupadlo, kolotoč - spica, skluzavka, 
pískoviště 

11. Dětské hřiště Vlčkova 1062 - pískoviště 

12. Dětské hřiště Vlčkova 1066 - sportovní plocha 

13. Dětské hřiště Bojčenkova 1098 - sportovní plocha  

14. Dětské hřiště Paculova 1111 - pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

15. Dětské hřiště Gen. Janouška DDM - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava se 
skluzem, dřevěný domek 

16. Dětské hřiště Šromova 871 - závěsná čtyřhoupačka, kolotoč - spica, víceúčelová 
sestava se skluzem, pískoviště  

17. Dětské hřiště Cíglerova 1087 - sportovní plocha 

  



18. Dětské hřiště Šromova 865/14 - sestava se skluzem, pružinové houpadlo, pískoviště 

19. Dětské hřiště Gen. Janouška 900 - víceúčelová sestava - toto hřiště je v 
rekonstrukci 

20. Dětské hřiště Šebelova 875 - kolotoč - spica, vahadlová houpačka, závěsná 
dvouhoupačka, pružinové houpadlo, skluzavka, pískoviště, sportovní plocha 

21. Dětské hřiště Dygrýnova 823 - sportovní plocha, pískoviště 

22. Dětské hřiště nám. Plk. Vlčka  

I. pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

II. kolotoč - spica, kladina, sestava se skluzem, vahadlová houpačka  

III. oplocené hřiště, vahadlová houpačka  

IV. pískoviště, pružinové houpadlo, přelézačka, betonový blok, trojhrazdí, 
dřevěný jehlan 

23. Dětské hřiště Mansfeldova ulice - dřevěná sestava, pružinové houpadlo, pískoviště 

24. Dětské hřiště Kpt. Stránského 1001 - sportovní plocha 

25. Dětské hřiště u skateboardové dráhy - sportovní plocha, pískoviště 

26. Dětské hřiště Jahoda pružinové houpadlo 2x, pružinové dvouhoupadlo, sestava se 
skluzem, skluzavka, závěsná dvouhoupačka, stůl na stolní tenis, odrazová stěna 

27. Dětské hřiště Kpt. Stránského vedle Opavie - pískoviště 

28. Dětské hřiště Kpt. Stránského Opavie - víceúčelová sestava, houpačka  

29. Dětské hřiště Park Jiráskova čtvrť - pískoviště, sestava se skluzem 

30. Dětské hřiště Jahodnice Bezdrevská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště  

31. Dětské hřiště Park Vidlák - pískoviště  

32. Dětské hřiště Maňákova 745 - pískoviště, pružinové dvouhoupadlo 

33. Multifunkční lanový systém Jahodnice  
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